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âeská herpetologická spoleãnost (âHS) pfiedstavuje platformu pro podporu a koordinaci her-
petologického v˘zkumu se zamûfiením zejména na stfiední Evropu,a to jak recentních,tak fosilních
obojÏivelníkÛ a plazÛ. Za tímto úãelem pofiádá kaÏdoroãní konference, vydává ãasopis
Herpetologické informace (HI) a vnitfiní zpravodaj Informace âHS, zaji‰Èuje informaãní, jakoÏ i vû-
deck˘ konzultaãní a vzdûlávací servis pro nejrÛznûj‰í instituce a jednotlivce v oboru herpetologie.
Spoleãnost úzce spolupracuje s jin˘mi na‰imi i zahraniãními herpetologick˘mi institucemi.

âlenství je otevfiené pro v‰echny, ktefií respektují stanovy Spoleãnosti. âlensk˘ roãní pfiíspûvek
ãiní 200,– Kã. âlenství vzniká schválením písemné pfiihlá‰ky Radou Spoleãnosti.Ve‰kerou kores-
pondenci adresujte na tajemníka Spoleãnosti, finanãní záleÏitosti (ãlenské pfiíspûvky atd.) také na
tajemníka.

The Czech Herpetological Society provides a platform for the co–ordination, stimulation and
support of herpetological research, with special attention to Central Europe.This research inclu-
des not only the recent amphibians and reptiles, but also fossils. For this purpose, the Society or-
ganized annual conferences, issues the journal Herpetological Information (HI) and internal news-
letter Informations CHS,provides various institutions information about the state of herpetofauna,
offers scientific consultations and reviews and supports education in herpetology.The Society clo-
sely co–operates with other national and international herpetological institutions and societies.

The membership is open to individual and corporate bodies who follow statutes of the Society.
Applicants for membership are accepted by voting at the plenary bussines meeting of annual con-
ference. Membership fee is 10 EUR or 15 USD per year.All corespondence should be sent to the
secretary, finacial affairs (membership fees etc.) to the secretary (treasurer) too.

HHeerrppeettoollooggiicckkéé  iinnffoorrmmaaccee  ((HHII)) vydává âeská herpetologická spoleãnost.Tiskovina vychází od
roku 1986,pÛvodnû jako informaãní bulletin pro ãleny Spoleãnosti.Od roku 2002 vychází jako re-
gistrovaná tiskovina (1. roãník s ISSN — Vol. 1).V souãasnosti jde o odborn˘ ãasopis pro ãleny
Spoleãnosti a vefiejnost (ãlenÛm Spoleãnosti je navíc urãen zpravodaj „Informace âHS“). âasopis
Herpetologické informace vychází 1 aÏ 4 krát roãnû a pfiiná‰í informace, aktuality a odborné pfiís-
pûvky z oblasti ãeské i svûtové herpetologie a zejména abstrakty pfiedná‰ek z v˘roãní konference
Spoleãnosti. Vítány jsou ve‰keré pfiíspûvky a odborné ãlánky t˘kající se herpetologické a batra-
chologické problematiky. Rukopisy jsou pfiijímány ve formátech *.doc nebo *.rtf (MS Word).
Ve‰keré textové soubory zasílejte e–mailem nebo po‰tou na CD na adresu redaktora HI.Obrazové
pfiílohy posílejte po‰tou nebo v digitální podobû (v rozli‰ení min. 300 dpi). Pfiíspûvek doplÀte ci-
tovanou literaturou.âlánky se pfiijímají v ãeském,event. slovenském jazyce,pfiípadnû v anglickém
jazyce s ãesk˘m souhrnem. U abstraktÛ pfiedná‰ek a ãlánkÛ jsou vítány souhrny v anglickém jazy-
ce. Za pÛvodnost a obsahovou správnost pfiíspûvkÛ odpovídají autofii. Text prochází jazykovou
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tisky HI.
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UÏ to budou témûfi tfii roky, co spatfiila
svûtlo svûta monografie zab˘vající se
herpetofaunou Kostariky. Byla tak dal‰ím
pfiírÛstkem v fiadû herpetologick˘ch mo-
nografií, které se objevily v posledních
letech a které shrnují poznatky o herpe-
tofaunû Stfiední Ameriky (Lee 1996,
Kohler 1998,Wilson 2002 aj.). Zdá se te-
dy, Ïe se v brzké dobû doãkáme takfika
kompletního zpracování herpetofauny
oblasti, neboÈ po vydání herpetofauny
Salvadoru (která vyjde v roce 2006) uÏ
zb˘vá monograficky zpracovat pouze jiÏ-
ní ãást Guatemaly (peténská níÏina je
uspokojivû zmapována v HI jiÏ recenzo-
vané knize „The Amphibians and
Reptiles of Yucatán Peninsula“). Vzhle-
dem ke kvalitû této publikace, kterou uÏ
jistû mohla posoudit i fiada na‰ich ãtená-
fiÛ, bych rád knihu pfiedstavil také ostat-
ním, ktefií s ní zatím nepfii‰li do styku.

Kniha se pfiidrÏuje klasického ãlenûní
podobn˘ch publikací. V první ãásti na-
jdeme kromû obligátního popisu metod

jak chytat, konzervovat, preparovat a fotit plazy a obojÏivelníky, jak postupovat po
u‰tknutí jedovat˘m hadem atd., také cenn˘ pfiehled kulturní i herpetologické historie
Kostariky (od prvních v˘zkumÛ E.R.Dunna,pfies období E.H.Taylora aÏ po recent) ne-
bo napfi. pfiehled legislativy zab˘vající se ochranou plazÛ v Kostarice.

V dal‰í podkapitole nalezneme jednak podrobné informace o klimatu, fyziografii
a hydrologii oblasti, jednak o klasifikaci vegetace a typech habitatÛ.Ve tfietí podkapi-
tole pak kromû doporuãení, kterak knihu pouÏívat, najdeme popis hlavních systema-
tick˘ch skupin obojÏivelníkÛ a plazÛ, popisy rodÛ, dichotomické klíãe a údaje o roz-
‰ífiení jednotliv˘ch taxonÛ v rámci Stfiední Ameriky.

Dva následující oddíly jsou vûnovány pfiehledu jednotliv˘ch druhÛ recentních oboj-
ÏivelníkÛ a plazÛ Kostariky (vãetnû poznámek o souãasném masovém vymírání oboj-
ÏivelníkÛ).U kaÏdého druhu jsou uvedeny diagnóza,popis,podobné druhy,habitat,bi-
ologie, roz‰ífiení a pfiípadnû poznámky k taxonomii ãi jin˘m zajímavostem.

Poslední, ãtvrt˘ oddíl se zab˘vá ekologickou a geografickou distribucí herpetofauny
a jejím historick˘m v˘vojem. Kniha je samozfiejmû doplnûna obsáhl˘m pfiehledem li-
teratury (s více neÏ 2 000 citacemi) a pfiehledn˘m rejstfiíkem. Celkovû dobr˘ dojem
z publikace pak umocÀují skvûlé fotografie Michaela a Patricie Fogdenov˘ch. Knize
lze sice vytknou nûkteré nedostatky (napfiíklad nepfiíli‰ zdafiilé ilustrace ãi absenci se-
znamÛ revidovaného materiálu vãetnû jeho muzejních ãísel, coÏ neb˘vá u podobn˘ch
publikací obvyklé), celkovû se v‰ak jedná o monumentální dílo, které za velmi pfiízni-
vou cenu jistû potû‰í kaÏdého bibliofila, aniÏ by to nutnû musel b˘t herpetolog.

Milan Vesel˘

RECENZE
JJaayy MM..  SSaavvaaggee:: TThhee  AAmmpphhiibbiiaannss  aanndd  RReeppttiilleess  ooff  CCoossttaa  RRiiccaa..  AA  HHeerrppeettooffaauunnaa  bbeettwweeeenn
TTwwoo  CCoonnttiinneennttss,,  bbeettwweeeenn  TTwwoo  SSeeaass.. — The University of Chicago Press, Chicago,
London, 2002. 934 pp., 516 barevn˘ch fotografií.



VáÏení a milí ãtenáfii,

s tradiãním urãit˘m zpoÏdûním se k Vám dostávají Herpetologické informace, ten-
tokrát s abstrakty z jubilejní 20. konference âeské herpetologické spoleãnosti.

KaÏd˘ roãník Herpetologick˘ch informací v poslední dobû pfiedstavuje nûjaké no-
vum ve vydávání a podobû této tiskoviny a nejinak tomu bude i v nejbliÏ‰í dobû.
Herpetologické informace zaãaly vycházet uÏ v roce 1986, pÛvodnû jako informaãní
zpravodaj pro ãleny tehdej‰í Herpetologické sekce âeskoslovenské spoleãnosti zoo-
logické,posléze souãasné âeské herpetologické spoleãnosti.PÛvodní periodicita byla
podle moÏností ãtvrtletní, formát ov‰em pomûrnû skromn˘ — ‰lo o kopírovan˘ zpra-
vodaj nevelkého rozsahu.Teprve od roku 2001 se formát zmûnil do podoby broÏova-
né tiskoviny, nadále ale vycházející ãtvrtletnû jako vnitfiní informaãní bulletin.

V roce 2002 získaly Herpetologické informace registraci ISSN jako oficiálnû vydá-
vaná tiskovina (od tohoto roku proto souãasné ãíslování roãníkÛ — Vol. 1 v roce
2002,Vol. 2 v roce 2003 atd.). Na druhou stranu se ale z technick˘ch dÛvodÛ pfiesta-
la dafiit ãtvrtletní periodicita.V souãasnosti proto vycházejí Herpetologické informa-
ce obvykle jen jednou roãnû, do budoucna se plánuje periodicita obdobná — podle
moÏností 1x aÏ 4x roãnû, pravdûpodobnû jen 1x aÏ 2x roãnû.

Nyní se formálnû zmûnil podtitul tiskoviny — z informaãního bulletinu na ãasopis.
Jak se ov‰em tuto formu bude dafiit naplÀovat i fakticky, záleÏí na ãlenech âHS, ale
i neãlenech–ãtenáfiích a potenciálních autorech pfiíspûvkÛ. Od pfií‰tího roku 2006 by
mûla udrÏení kvality tisku a zv˘‰ení nákladu (tedy i moÏnost vût‰í distribuce mezi ne-
ãleny âHS) podpofiit schválená dotace od Rady vûdeck˘ch spoleãností Akademie vûd
âR, coÏ ov‰em zv˘‰í i nároky na kvalitu, tedy na vydavatele, editora a potenciální
autory.

Na závûr bych jako editor Herpetologick˘ch informací rád podûkoval redakci bio-
logického ãasopisu Îiva (vydává Akademie vûd âR) za poskytnutí cenné technické
podpory k editaci Herpetologick˘ch informací v souãasné podobû. Podûkování patfií
i tiskárnû Remedia za aktuální formu a kvalitu digitálního tisku.

Andrej Funk

ÚVODNÍK
Editorial
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Colubridae. Podle vni-
tfiních pfiíbuzensk˘ch
vztahÛ ãeleì rozãlenili
na podãeledi: Calama-
riinae (jihov˘chodní
Asie), Colubrinae (kos-
mopolitní;aglyfní i opi-
stoglyfní), Natricinae
(kosmopolitnís s v˘-
jimkou JiÏní Ameriky),
Pseudoxenodontinae
(jihov˘chodní Asie)
a Xenodontinae (Nov˘
svût; s moÏn˘m vyãle-
nûním samostatné pod-
ãeledi Dipsadinae).

Pro druh˘ klad pou-
Ïili autofii nejstar‰í do-
stupné jméno ãeledi
a sice staré známé Ela-
pidae. Jeho nová rodo-
vá kompozice je v‰ak
vskutku zajímavá aÏ
kontroverzní. Ukázalo
se totiÏ, Ïe tento klad
pojímá korálovce, ze-
mûzmije i fiadu pfieváÏnû africk˘ch uÏovek.Vnitfiní ãlenûní do podãeledí zavedli auto-
fii následující: Atractaspidinae (dfiívûj‰í zemûzmijovití se solenoglyfním typem zubÛ,
Atractaspididae), Boodontinae (subsaharská skupina aglyfních „uÏovek“, napfi. znám˘
rod Lamprophis), Elapinae (korálovcovití Nového svûta, etiopské, palearktické a ori-
entální oblasti, ãili korálovci, kobry, mamby, bungafii a jim podobní; proteroglyfní typ
zubÛ), Hydrophiinae (korálovcovití mofi‰tí a terestriãtí australopapuánské oblasti, ãili
vodnáfii, vlnoÏilové, pakobry, taipani, smrtono‰ové a jim podobní; rovnûÏ proteroglyf-
ní typ zubÛ), Psammophiinae (pfieváÏnû africká skupina opistoglyfních „uÏovek“
pojímající ale také napfi. jihoevropského ‰írohlavce — Malpolon),
Pseudoxyrhophiinae (pfieváÏnû madagaskarská skupina „uÏovek“)
a Xenodermatinae (skupina jihov˘chodoasijsk˘ch „uÏovek“). U nûkolika rodÛ si auto-
fii nebyli jistí zafiazením do pfiíslu‰né podãeledi a tyto rody ponechali jako incertae se-
dis (nejasné postavení). Také do‰lo k nûkolika pfiesunÛm rodÛ mezi podãeledûmi
a vlastnû i ãeledûmi (napfi. jihoevropsk˘ Macroprotodon z Boodontinae do Co-
lubrinae).

Jestli bude tato fylogenetika spojující kobry s „uÏovkami“ pfiijata odbornou vefiej-
ností, ukáÏe aÏ ãas. Jisté ale je, Ïe jde o studii zásadní pro pochopení skuteãn˘ch pfií-
buzensk˘ch vztahÛ v rámci nadãeledi Colubroidea, pfiestoÏe autofii sami pfiiznávají, Ïe
pfiedkládají kontroverzní hypotézy, od kter˘ch oãekávají, Ïe budou dal‰ími odborníky
dále testovány s cílem stabilizace pfiedstavy evoluãní historie colubroidÛ.

Pfiipraveno podle:
Lawson R., Slowinski J. B., Crother B. I., Burbrink F. T., 2005: Phylogeny of the

Colubroidea (Serpentes): New evidence from mitochondrial and nuclear genes. —
Mol. Phylogenet. Evol. 37: 581–601.

Václav GvoÏdík

Lamprophis fuliginosus — bûÏná „uÏovka“ subsaharské Afriky, zná-
má také z terárií jako tzv. uÏovka domací, je nyní fiazena s celou
podãeledí Boodontinae ke korálovcovit˘m hadÛm z ãeledi Elapidae.
Foto V. GvoÏdík
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Skupina uÏovkovcÛ (nadãeleì Colubroidea) obsahuje pfies 85 % druhÛ v‰ech hadÛ
a fiadí se do ní nejodvozenûj‰í hadí skupiny. Dle klasického systému jsou sem fiazeny
ãeledi Colubridae,Atractaspididae, Elapidae a Viperidae. Nûkdy zafiazovaní bradaviãní-
ci (Acrochordidae) se zdají b˘t sesterskou skupinou v‰em uÏovkovcÛm.
Monofyletick˘ pÛvod colubroidÛ byl potvrzen nûkoliker˘mi morfologick˘mi i mole-
kulárními studiemi. O vnitfiním ãlenûní v‰ak dlouho panovaly dohady a pravdûpo-
dobnû i nadále je‰tû nûjakou dobu panovat budou. Pfiedev‰ím jde o pozici a vnitfiní
ãlenûní ãeledi Colubridae. JiÏ dlouho je známo, Ïe v klasickém pojetí pfiedstavují co-
lubridi umûlou, sbûrnou, polyfyletickou skupinu nevypovídající o skuteãn˘ch pfiíbu-
zensk˘ch vztazích.V minul˘ch letech se jiÏ objevilo nûkolik prací pokou‰ející se vy-
fie‰it vnitfiní pfiíbuzenské vztahy této skupiny hadÛ. Jedním z prvních zásadních poãi-
nÛ bylo napfiíklad zru‰ení sbûrné umûle vytvofiené podãeledi Boiginae spojující tere-
strické hady s opistoglyfním typem zubÛ.V˘raznûj‰í stability vnitfiního ãlenûní colub-
ridÛ a jejich pozice v rámci colubroidÛ se ale stále nedostávalo.

Nyní pfii‰el kolektiv americk˘ch autorÛ — R.Lawson a J.B. Slowinski (práce vy‰la aÏ
po jeho úmrtí) z Kalifornské akademie vûd, B. I. Crother z Southeastern Luisiana
University a F.T. Burbrink z University of New York — se studií zaloÏenou na anal˘ze
mitochondriální a jaderné DNA ãili dvou evoluãnû víceménû nezávisl˘ch souborÛ
molekulárních dat. Do anal˘zy molekulárních dat zafiadili 100 vybran˘ch druhÛ re-
prezentujících v‰echny zásadní skupiny (ãeledi, podãeledi) uÏovkovcÛ. Pfiíbuzenské
vztahy poãítali vyuÏitím tfií nezávisl˘ch fylogenetick˘ch metod — metodou maximál-
ní parsimonie, maximální vûrohodnosti a Bayesovskou anal˘zou.V‰echny tyto meto-
dy, co se ãlenûní hlavních linií (kladÛ) t˘ãe, jim pfiinesly velmi podobné v˘sledky.
Spoleãnû se zohlednûním v˘sledkÛ studií jin˘ch autorÛ opírajících se o znaky jak mor-
fologické (pfiedev‰ím morfologii hemipenisÛ a anatomii), tak jiné molekulární ãi imu-
nologické navrhli taxonomické zmûny tak, aby maximálnû odráÏely skuteãné pfiíbu-
zenské vztahy dle dosavadního poznání.A jejich závûry jsou více neÏ zajímavé.

V podstatû nic se nezmûnilo pouze u ãeledi Viperidae (vãetnû vnitfiního ãlenûní na
Azemiopinae, Crotalinae
a Viperinae). Novinkou
v‰ak je zavedení dvou no-
v˘ch ãeledí. Na úroveÀ sa-
mostatné ãeledi autofii po-
stavili tfii rody jihov˘cho-
doasijsk˘ch ‰nekoÏrav˘ch
uÏovek z dfiívûj‰í podãele-
di Pareatinae, nyní Parea-
tidae. Podobnû naloÏili se
skupinou rovnûÏ jihov˘-
chodoasijsk˘ch opistoglyf-
ních vodních uÏovek vod-
náfiek, nyní zafiazovan˘ch
do samostatné ãeledi Ho-
malopsidae. Zbylí uÏov-
kovci (velká vût‰ina) vy-
tvofiili v anal˘ze dva klady.
V jednom zÛstaly jen sku-
piny hadÛ dfiíve fiazené
k uÏovkovit˘m, autofii pro
nû tedy zanechali název

Vût‰ina ãlenÛ âeské herpetologické spoleãnosti (âHS) se na ãlenské schÛzi 13.úno-
ra 1999 v Praze vyslovila pro to, aby ãinnost âHS byla obnovena a aby se navázalo na
dfiívûj‰í tradice.Tím pádem je celková historie bohat‰í a je napfi. zachováno pÛvodní
ãíslování jednotliv˘ch konferencí.

¤ada souãasn˘ch ãlenÛ âHS nepamatuje dûní ve Spoleãnosti pfied rokem 1999, po-
nûvadÏ se pfiihlásili do âHS aÏ v tomto roce nebo pozdûji.Proto je dÛleÏit˘m poãinem
ãlánek RNDr. Radky Dandové „Kousek historie“ (Dandová 2000), kter˘ shrnuje histo-
rii âHS do roku 2000, uveden˘ seznam akcí tehdy sepsal Ing. Ivan Vergner.Následující
pfiehledy vycházejí z tohoto ãlánku a jsou doplnûny o akce probûhnuv‰í ve tfietím tisí-
ciletí (viz tab. na str. 5).

PPfifieehhlleedd hhiissttoorriiee ââHHSS::

11997733, 12.–13. prosince: Ustavující schÛze Herpetologické sekce âeskoslovenské zoo-
logické spoleãnosti (HS âSZS), Olomouc, Pfiírodovûdecká fakulta Univerzity
Palackého.
11997744, 20.–23. ãervna: První pracovní konference HS âSZS, ·erli‰sk˘ ml˘n v Orlick˘ch
horách.
11998866, leden: Zaãal vycházet zpravodaj Herpetologické informace.
11999922, 6.–8. listopadu: Ustavující konference âeskoslovenské herpetologické spoleã-
nosti, Liblice.
11999933: Po rozpadu âSFR zmûna názvu na âeská herpetologická spoleãnost (âHS).
11999933, 12.–14. listopadu: První konference Spoleãnosti pod názvem âHS, Dlouh˘.
11999999, 13. února: „PraÏské oÏivení“ — ãlenská schÛze, od které se zaãala odvíjet novo-
dobá historie,Praha,Pfiírodovûdecká fakulta UK,Viniãná 7 (posluchárna Fotochemie).
22000000, 5.–8. kvûtna: První konference âHS v novodobé historii, LanÏhot, Na ·lajsi.
22000022: Herpetologické informace mají ISSN.
22000033: Zaãínají vycházet Informace âeské herpetologické spoleãnosti (IâHS) — aktu-
ální informace o dûní ve Spoleãnosti rozesílané povût‰inou e–mailem.

PPfifieehhlleedd pprreezziiddeennttÛÛ ((ppfifieeddsseeddÛÛ)):: // OOvveerrvviieeww  ooff  PPrreessiiddeennttss  ((CChhaaiirrmmaannss))::

RNDr. EvÏen Opatrn˘, CSc., 1973–1985
RNDr. Petr Roth, CSc., 1986–1999
RNDr. Ivan Rehák, CSc., 1999–nyní

LLooookkiinngg  bbaacckk  aatt  tthhee  hhiissttoorryy  ooff  CCzzeecchh  HHeerrppeettoollooggiiccaall  SSoocciieettyy
At their meeting on February 13, 1999, the majority of members of the Czech

Herpetological Society (CHS) expressed their wish to renew the activities of the
Society and to follow its former traditions.Thus, its history is richer and e.g. the ori-
ginal numbering of individual conferences has been conserved.

A number of current members of the Society do not remember the activities of the
Society before 1999, because they adhered to the Society in that year or later.This ac-
centuates the importance of the article by RNDr.Radka Dandová entitled „Kousek his-
torie“ / „A Piece of History“ (Dandová 2000), summarizing the history of the Society
until 2000; the list of events below had been completed by Ing. Ivan Vergner.The fol-
lowing overviews are based on this article and supplemented with the events that
happened in the 3rd millennium (ad tab. on page 5).

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ
âESKÉ HERPETOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI

NOVÁ FYLOGENETIKA UÎOVKOVCÒ (COLUBROIDEA) 
ANEB STABILITA DOSAÎENA? ZÒSTANOU KOBRY S UÎOVKAMI?

·írohlavec je‰tûrãí (Malpolon monspessulanus) — podle Law-
sona a kol. (2005) jedin˘ evropsk˘ „korálovcovit˘“ had (Ela-
pidae). Foto M. ·andera
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SSuummmmaarryy ooff tthhee hhiissttoorryy ooff tthhee CCzzeecchh HHeerrppeettoollooggiiccaall SSoocciieettyy::

11997733, December 12–13: Founding meeting of the Herpetological Section of the
Czechoslovak Zoological Society (HS CSZS), Olomouc, Faculty of Science, Palack˘
University.

11997744, June 20–23:First Workshop of the Herpetological Section CSZS,·erli‰sk˘ ml˘n
in the Orlické Mountains.

11998866, January: First issue of the newsletter Herpetological Information (HI).
11999922, November 6–8: Founding conference of the Czechoslovak Herpetological

Society, Liblice.
11999933: After dissolution of the Czech and Slovak Federal Republic, the name was

changed to the Czech Herpetological Society.
11999933,November 12–14:First conference of the Society under its new name,Dlouh˘.

Pod tûmito tématy bylo prezento-
váno asi 280 pfiedná‰ek. Pfii tak bo-
haté nabídce bylo vÏdy problémem
rozhodnout se, kterou pfiedná‰ku
ãlovûk upfiednostní a kterou oÏelí
a její obsah si pfieãte jen ve sborníku
abstraktÛ. Harmonogram se ale dafiil
organizátorÛm dodrÏovat, takÏe si
kaÏd˘ mohl udûlat svÛj vlastní roz-
vrh pfiebíhání mezi jednotliv˘mi
sekcemi.

Co lze v‰ak pofiadatelÛm vy-
tknout, byla organizace prezentová-
ní posterÛ.Vût‰ina z pfiedná‰kov˘ch
sekcí probíhala ve slavnostní budo-
vû univerzitního konzervatoria (viz
obr.), kde podle na‰eho názoru bylo
na chodbách dostatek prostoru
k rozmístûní panelÛ s postery, které
by tam mohly b˘t k prohlíÏení po
celou dobu konference. Místo toho
bylo prohlíÏení posterÛ zafiazeno
do programu jen po velice omeze-
nou dobu asi 1,5 hod po obûdû
v budovû univerzity, tedy mimo
hlavní konferenãní dûní. Takovéto
prezentace posterÛ (poster sessi-
ons) byly celkem tfii — pokaÏdé by-
lo prezentováno asi 40 posterÛ. Je
pochopitelné, Ïe za jeden a pÛl ho-
diny se nedá prostudovat ãi dokonce prodiskutovat takové mnoÏství posterÛ.Tím
spí‰, kdyÏ sami máte tou dobou prezentovat poster svÛj. Toto bylo na konferenci
velice ne‰Èastné.

Po stránce spoleãenské bylo ze strany organizátorÛ zaji‰tûno poho‰tûní po 2 veãe-
ry (jeden se ale musel platit je‰tû extra). Zajímavé aÏ úsmûvné bylo uÏ samotné zji‰-
tûní, Ïe v JiÏní Africe naz˘vají takovéto spoleãenské veãery „social function“. Oba ve-
ãery v‰ak byly velice vydafiené. Jedlo se a popíjelo za rytmÛ témûfi boufilivého dám-
ského etnického seskupení ãi naopak poklidného ethno–jazzu.

Ke konferenci byl samozfiejmû vydán sborník abstraktÛ, kter˘ má celkem 156 stran
(plus 1 jako addendum).Grafická úprava odpovídá standardu,dá se mu vytknout snad
jen to, Ïe chybí pfiehledn˘ jmenn˘ seznam úãastníkÛ, resp. autorÛ pfiíspûvkÛ a Ïe jsou
abstrakty rozdûleny zvlá‰È na abstrakty pfiedná‰ek a abstrakty posterÛ. Pfii vyhledává-
ní autora pak musí zájemce,pokud si není jist˘, zda autor prezentoval ústnû ãi formou
posteru, ãasto hledat v obou ãástech knihy.

Z více neÏ tfii sta úãastníkÛ bylo ãesk˘ch delegátÛ ‰est, z toho pût odborníkÛ a jed-
na doprovázející osoba.Vedle prezidenta âeské herpetologické spoleãnosti nav‰tívili
konferenci také dal‰í dva ãlenové v˘boru âHS (viz obr.), jedna dal‰í ãlenka a jeden ne-
ãlen Spoleãnosti. Je‰tû jedna ãlenka âHS prezentovala svÛj poster, osobnû se v‰ak bo-
huÏel zúãastnit nemohla. Dohromady tam tedy ãesk˘ t˘m prezentoval 4 pfiedná‰ky
a 3 postery.

Celkovû lze konferenci hodnotit jako zdafiilou a jiÏ nyní se mÛÏeme tû‰it na pfií‰tí,
v pofiadí jiÏ ‰est˘ svûtov˘ herpetologick˘ kongres, kter˘ by se mûl konat pravdûpo-
dobnû v Manausu v Brazílii.

Václav GvoÏdík, Luká‰ Kratochvíl, Ivan Rehák

Nahofie: Úãastníci 19. v˘roãní konference âeské herpetologické spoleãnosti v De‰tném
v Orlick˘ch horách, kvûten 2004. Foto archiv M. ·andery • Vlevo dole: Ustanovující zasedání
Herpetologické sekce âeskoslovenské zoologické spoleãnosti na Universitû Palackého v Olomouci
v prosinci 1973 (zleva: P. VoÏenílek, Z. Vogel, B. Král, V. T. Jirou‰ek). Foto archiv V. T. Jirou‰ka
• Vpravo dole: První pracovní konference Herpetologické sekce âSZS — ·erli‰sk˘ ml˘n
v Orlick˘ch horách v ãervnu 1974 (zleva: P. VoÏenílek, Z. Roãek, O. Oliva, O. Vergnerová,
·mek, recepãní, V. T. Jirou‰ek, Nûmec). Foto archiv V. T. Jirou‰ka

Dr. Luká‰ Kratochvíl pfii prezentaci svého posteru.
Foto V. GvoÏdík
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konce na‰li vzrostlou Ïelvu Geochelone pardalis. Na‰emu panu prezidentovi se pak
podafiilo pozorovat také jednoho hada patfiícího pravdûpodobnû do rodu
Psammophis. V dobû nepfiíznû poãasí jsme pak mohli pozorovat v teráriích vystave-
né místní plazy: varana Varanus albigularis, nejedovaté robustní uÏovky Pseudaspis
cana (ponûkud pfiipomínající kobry), zmije Bitis arietans ãi prudce jedovaté uÏovky
boomslangy Dispholidus typus (viz obr.).

Nyní jiÏ ale k odbornému programu. Ten bûÏel v ‰esti paralelních sekcích. KaÏd˘
den, kromû pátku, v‰ak zaãínal nejprve plenární pfiedná‰kou na nûkteré ze Ïhav˘ch
problémÛ: obojÏivelníci, plazi a biodiverzita (S. Stuart, J. Chanson, N. Cox & B.Young);
biogeografie madagaskarské herpetofauny v dobû molekulární (M.Vences); obojÏivel-
níci jako biologické indikátory (C. Miaud & O. Marquis) a fylogenetika korálovcovi-
t˘ch hadÛ (S. Keogh).

KaÏdá ze ‰esti paralelních sekcí byla kaÏd˘ den zasvûcena jinému spoleãnému
tématu, nûkdy i vícero
tématÛm: ub˘vání obojÏi-
velníkÛ; africká herpeto-
logická diverzita; urão-
vání a alokace pohlaví
u plazÛ; biologie Ïelv;
ekologie a chování ‰upi-
nat˘ch; morfologie; tech-
niky studia ekologie slad-
kovodních Ïelv; biologie
rodu Xenopus; vizuální
ekologie a signalizace je‰-
tûrÛ; diverzita jihoameric-
k˘ch Ïab; termální biolo-
gie; variabilita a ochrana
plazÛ; invaze, introdukce
a techniky studia; eko-
toxikologie; spoleãenstva
obojÏivelníkÛ a plazÛ;
komunikace a chování;
osmoregulace, fyziologie
a medicína; ochrana Ïelv;
paleoherpetologie; fylo-
geneze a taxonomie oboj-
ÏivelníkÛ; reprodukce, so-
ciální chování a onemoc-
nûní plazÛ; souãasné po-
kroky ve studiu zpÛsobÛ
vyhledávání potravy; kvan-
tifikování ekologie zahra-
bávající se herpetofauny;
systematika africk˘ch o-
bojÏivelníkÛ; fylogeneze
a taxonomie plazÛ; ochra-
na obojÏivelníkÛ; Ïivoro-
dost plazÛ; ãervofii; fylo-
geografie a genetika; bio-
geografie a regionální fau-
na; ekologie obojÏivelní-
kÛ; CITES.

11999999, February 13: „Prague renaissance“ — meeting of members hence the new
history of the Society has started, Prague, Faculty of Science, Charles University,
Viniãná 7 (Photochemistry hall).

22000000, May 5–8: First conference of the Society in its new history, LanÏhot, Na ·lajsi.
22000022: Newsletter Herpetological Information obtained its ISSN.
22000033: Start of the Information of the Czech Herpetological Society — current infor-

mation on the activities and events of the Society, sent mostly by e–mail.

Literatura (Reference):
Dandová R., 2000: Kousek historie. — Herpetologické informace, Praha, âHS, 2–3:

13–14.
Martin ·andera

TTaabb..  PPfifieehhlleedd kkoonnaann˘̆cchh kkoonnffeerreennccíí:: // OOvveerrvviieeww ooff ppaasstt ccoonnffeerreenncceess::

Jen pro upfiesnûní: „Pofiadí“ — celkové pofiadí konferencí, „âHS“ — pofiadí konfe-
rencí pod názvem âHS, „Úãast celk.“ — poãet v‰ech úãastníkÛ celkem,„(ãl.)“ — v zá-
vorce poãet zúãastnûn˘ch ãlenÛ âHS, „Pofiadatel“ — hlavní pofiadatel (pofiadatelé) na
jehoÏ (jejichÏ) bedrech spoãívala tíha pofiádání konference.

For precision: „Order“ — total order of conferences, „CHS“ — order of conferences
under the name CHS, „Particip.“ — total number of participants, „(mem.)“ — in bra-
ckets the number of participating CHS members, „Organizer“ — main organizer(s) in
charge of the conference.

Nahofie: 5. svûtov˘ herpetologick˘ kongres se z vût‰í ãásti ode-
hrával v budovû univerzitního konzervatoria v jihoafrickém
mûstû Stellenbosch • Dole: Z terária po celou dobu úãastníky
kongresu pozoroval jedovat˘ boomslang (Dispholidus typus).
Snímky V. GvoÏdíka

PPoofifiaaddíí ââHHSS DDaattuumm MMííssttoo ÚÚããaasstt  cceellkk..  ((ããll..)) PPoofifiaaddaatteell,,  ppoozznn..
OOrrddeerr CCHHSS DDaattee PPllaaccee PPaarrttiicciipp..  ((mmeemm..)) OOrrggaanniizzeerr,,  nnootteess

I. 20.–24.6.1974 ·erli‰sk˘ ml˘n
II. 5.–8.6.1975 Kfiivoklát sborník
III. 6.–9.9. 1976 Brno Sjezd âSZS
IV. 31.5.–3.6.1979 Kfiivoklát
V. 25.–29.10.1986 Ústí n. Labem Sjezd âSZS
VI. 15.–17.5.1987 Kostelec n. â. l. sborník
VII. 28.–30.10.1988 Kostelec n. â. l. sborník
VIII. 6.–8.10.1989 Kostelec n. â. l. sborník
IX. 26.–28.10.1990 De‰tné v O. h. sborník
X. 11.–13.10.1991 Mariánské u Jách. sborník
XI. 6.–8.11.1992 Liblice sborník
XII. 1. 12.–14.11.1993 Dlouh˘ 26 (26)
XIII. 2. 18.–20.11.1994 ·krdlovice
XIV. 3. 2.–4.2.1996 Mariánské Láznû sborník
XV. 4. 5.–8.5.2000 LanÏhot 34 (28) Modr˘ D.,Vesel˘ M.
XVI. 5. 4.–6.5.2001 Kraslice 28 (24) Rozínek R.
XVII. 6. 26.–28.4.2002 Prachov 35 (28) ·andera M.
XVIII. 7. 25.–27.4.2003 Kopfiivnice 26 (22) + nereg. Vesel˘ M., Modr˘ D.
XIX. 8. 30.4.–2.5.2004 De‰tné v O. h. 31 (25) Teimer V.
XX. 9. 29.4.–1.5.2005 Prysk 42 (33) Knobloch O.,Hejduk J.
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Jubilant se narodil 3.prosince 1935 v Praze.Po
maturitû na gymnáziu v Jablonci n. N. byl v roce
1954 pfiijat na tehdej‰í Biologickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, obor Systematická
zoologie obratlovcÛ.V roce 1959 sloÏil úspû‰nû
státní závûreãné zkou‰ky a obhájil diplomovou
práci na téma „Biologie skokana skfiehotavého“.
Po promoci pÛsobil krátce jako uãitel na zá-
kladní a stfiední ‰kole a v roce 1962 byl pfiijat
jako odborn˘ asistent na Pfiírodovûdeckou fa-
kultu Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 1970 získal titul RNDr., v roce 1983 vû-
deckou hodnost kandidáta biologick˘ch vûd
a v roce 1990 byl jmenován a ustanoven docen-
tem. Za dobu svého pÛsobení ve funkci vysoko-
‰kolského uãitele napsal fiadu odborn˘ch ãlán-
kÛ t˘kajících se systematiky a ekologie niÏ‰ích
i vy‰‰ích obratlovcÛ. Je autorem batrachologic-
ké a herpetologické ãásti v Klíãi na‰ich ryb,
obojÏivelníkÛ a plazÛ. Nûkteré jeho kapitoly na-
jdeme také ve sbírce Fauna âSFR (svazky Oboj-
Ïivelníci a Plazi).Kromû toho je autorem mnoha
populárnû vûdeck˘ch ãlánkÛ v ãasopisech Îiva,
Vesmír,Akvárium terárium, Myslivost, Rybáfiství.

EvÏen Opatrn˘ byl jiÏ bûhem sv˘ch vyso-
ko‰kolsk˘ch studií jednatelem Zájmového
krouÏku pfii Zoologické zahradû v Praze. V le-

tech 1973–1984 pÛsobil jako vedoucí Herpetologické sekce âeskoslovenské zoolo-
gické spoleãnosti.

Bylo by moÏné uvést je‰tû celou fiadu údajÛ popisujících vûdeckou kariéru jubilan-
ta. Chci v‰ak akcentovat tu skuteãnost, Ïe EvÏen Opatrn˘ se zapsal do srdcí mnoha
studentÛ jako pfiírodovûdec mající hluboké znalosti nejen v zoologii, ale i botanice.
Studenti vysoce oceÀovali jeho pfiedná‰ky ze zoologie obratlovcÛ, které doplÀoval
pfiehledn˘mi nákresy. Byl vyhledávan˘m vedoucím diplomov˘ch prací, kter˘ uãil stu-
denty b˘t bystr˘mi pozorovateli pfii terénních v˘zkumech a podnûcoval v nich schop-
nost syntetizovat jednotlivá dílãí pozorování. Imponoval studentÛm nejen svou od-
bornou erudicí, ale i zaujetím pro obor, láskou k pfiírodû a pfiímosti v jednání.

EvÏen velmi rád fotografuje a zachycuje v pfiírodû v‰echno, co z ní je‰tû zbylo, mi-
luje divadlo Semafor i Cimrmanovo divadlo, pofiídil rozsáhlou sbírku grafiky i vyobra-
zení mofisk˘ch panen. Nejvíce v‰ak u jubilanta oceÀuji jeho tvofiivé zvládnutí dfieva.
Jeho první pokusy se datují do doby skautsk˘ch táborÛ, kdy jako gymnazista se po-
kusil o zhotovení fietûzu fiezaného bez pfieru‰ení z jediného kusu dfieva.Dotáhl to teh-
dy díky své nezku‰enosti pouze na 3 ãlánky, neboÈ si k tomu zvolil nevhodn˘ materiál
— smrkové polínko. Dnes v‰ak jeho kolekce „dfievíãek“ je úctyhodná a je obdivována
mnoha jeho pfiáteli i náv‰tûvníky v˘stavek, na kter˘ch své dfievofiezby prezentoval.

Opravdovou oporou v Ïivotû je EvÏenovi jeho manÏelka Vûra.Na své dûti mohou b˘t
manÏelé Opatrní právem hrdí. Syn pÛsobí jako docent na katedfie fyziky PfiF UP a dce-
ra je úspû‰nou lékafikou.

Vûfiím, Ïe Ïivotním jubileem práce EvÏena Opatrného zdaleka nekonãí a Ïe v˘ãet
jeho pracovních úspûchÛ bude v budoucnu je‰tû ‰ir‰í.

Prof. RNDr.Vítûzslav Biãík, CSc.

(Lacerta agillis) a slep˘‰em kfiehk˘m (Anguis fragilis). Druhá leÏí v nadmofiské v˘‰-
ce 360 m n.m.Kromû uÏovek hladk˘ch se na této lokalitû vyskytuje také uÏovka oboj-
ková (Natrix natrix), je‰tûrka obecná a slep˘‰ kfiehk˘.

NNoottee  aabboouutt  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  tthhee  SSmmooootthh  SSnnaakkee  ((CCoorroonneellllaa  aauussttrriiaaccaa))  iinn  tthhee  rreeggii--
oonn  ooff  LLeettoovviiccee

I have observed the Smooth Snake in quadrat 6465.The occurence of the Coronella
austriaca is not recorded in Atlas of the distribution of reptiles in the Czech republic
(Vla‰ín 2001)in quadrat 6465.The occurrence in neighbouring quadrats: 6365, 6364,
6566, 6565 and 6564 — recorded in 1990–2001; 6464 and 6466 — recorded in
1960–1986.

The Smooth Snake lives at two localities.The first one lies between 350 and 370
metres above sea level.At the first locality live also the Sand Lizard (Lacerta agilis)
and the Slow–worm (Anguis fragilis). The second one lies in 360 metres above sea
level and there are present also the Dice Snake (Natrix natrix), the Sand Lizard and
the Slow–worm.

PouÏitá literatura (Reference):
Vla‰ín M., 2001: UÎOVKA HLADKÁ — Coronella austriaca, LAURENTI, 1768. — In:

Mikátová B.,Vla‰ín M.,Zavadil V.(eds.):Atlas roz‰ífiení plazÛ v âeské republice.Atlas of the
distribution of reptiles in the Czech Republic. — AOPK âR, Brno a Praha, pp. 102–112.

Václav Janou‰ek

Tradice svûtov˘ch herpetologick˘ch kongresÛ (WCH) zapoãala v roce 1989
v Canterbury ve Velké Británii. Dal‰ími zemûmi, které mûly ãest WCH hostit, byly
Austrálie (1993), âeská republika (1997) a Srí Lanka (2001).Ve dnech 19.–24. ãervna
2005 probûhl tedy v pofiadí jiÏ pát˘ svûtov˘ kongres herpetologie konan˘ ve mûstû
Stellenbosch v Jihoafrické republice.

JiÏní Afrika je bezesporu pfiírodovûdnû velice zajímavá oblast.Asi netfieba pfiipomí-
nat, Ïe napfiíklad Kapsko je z fytogeografického hlediska zcela jedineãná oblast plná
endemick˘ch taxonÛ.Nejde ale zdaleka jen o rostliny. I fií‰e Ïivoãi‰ná pfiekypuje fiadou
unikátních prvkÛ. Co se plazÛ t˘ãe, je Jihoafrická republika uvádûna jako území s nej-
vût‰í diverzitou plazÛ na africkém kontinentû. Je odtud uvádûno 5 druhÛ mofisk˘ch, 9
druhÛ sladkovodních a dokonce 14 (!) druhÛ suchozemsk˘ch Ïelv,dále 148 druhÛ ha-
dÛ a nejménû 281 druhÛ je‰tûrÛ. RovnûÏ poãet druhÛ Ïab je pro území, které je z vel-
ké ãásti aridní, pfiekvapiv˘ — nejménû 115 druhÛ. ·est z toho patfií do ãeledi
Heleophrynidae, která je zde endemická. Lokace pro konání svûtového herpetologic-
kého kongresu byla tedy zvolena více neÏ dobfie.

Pro pozorování herpetofauny v‰ak uÏ ne zcela ideální byla volba termínu. Z pÛvod-
nû plánovaného listopadu (tamní jaro) z organizaãních dÛvodÛ se‰lo a my se setkali
v období zaãínající jihoafrické zimy. Jihoafrická zima je v‰ak nûco, jak prohlásil Ulrich
Joger pfii závûru konference, jako nûmecké léto.MoÏná to není úplnû pfiesné,noci jsou
zde témûfi mrazivé, nicménû pfies den bylo pomûrnû pfiíjemnû. KdyÏ vysvitlo sluníã-
ko, na které jsme mûli docela ‰tûstí, mohli jsme se o pfiestávkách mezi odborn˘m pro-
gramem radovat z pozorování slunících se plazÛ pfiímo v mûstském parku. Z vûtviãek
kefiÛ na nás pokukovali chameleoni Bradypodion pumilum (viz obr.na obálce), v trá-
vû a po zídkách pobíhaly scinkovité mabuje Trachylepis capensis a mezi kefii jsme do-

Doc. RNDr. EvÏen Opatrn˘, CSc., prv-
ní pfiedseda pÛvodní Herpetologické sek-
ce âeskoslovenské zoologické spoleãnosti,
oslavil v leto‰ním roce sedmdesátiny.
Foto M. Vesel˘
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monotypic genus of Pseudhymenochirus. A possibility of persistence of the former-
ly kept species of H. curtipes in aquariums till today was discussed.

Nevertheless, there is no actual evidence about this species in captivity.The com-
monly kept and bred form of the dwarf clawed frogs is phenotypically closed to H.
boettgeri (e.g. ratio of femur / tibia, body shape of tadpoles). However, there are disc-
repancies in some morphological features of aquarium kept frogs and features indi-
cated to H. boettgeri (e.g. absence of enlarged tubercles on the body sides, common
punctate dorsal colour pattern; see Perret 1966).

Author supposes that the dwarf clawed frogs coming from aquarium farms are pro-
bably hybrids of both formerly kept species. The second hypothesis is that a new
morphologically different and in colour pattern variable form has been derived from
H. boettgeri over the decades in captivity.

Jízdním kolem pfiejetá samice blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) byla nalezena 31.
8. 2003 na cestû na hrázi rybníka Velk˘ Vaãek, katastrální území Polanka nad Odrou,
okres Ostrava — mûsto, ãíslo mapového pole (kvadrátu) 6275.V˘skyt P. fuscus v tom-
to mapovém poli zatím nebyl doloÏen, publikován byl v˘skyt v sousedním kvadrátu
6375 (Mikátová 1994).

TThhee  rreeccoorrdd  ooff  PPeelloobbaatteess  ffuussccuuss  iinn  aann  uunnooccccuuppiieedd  mmaapp  ffiieelldd
A female of common spadefoot (Pelobates fuscus) run over by a bicycle was found

on the path following the Velk˘ Vaãek pond dam, cadastral area Polanka nad Odrou,
district Ostrava — city, number of map field (square) 6275.The occurrence of P. fus-
cus has not yet been evidenced in this map field and has only been reported for the
neighboring square 6375 (Mikátová 1994).

PouÏitá literatura (Reference):
Mikátová B.,1994:BLATNICE SKVRNITÁ — Pelobates fuscus (Laurenti,1768).— In:

Moravec J. (ed.): Atlas roz‰ífiení obojÏivelníkÛ v âeské republice. Atlas of Czech am-
phibians. — Národní muzeum, Praha, pp. 51–56.

Martin ·andera

Zaznamenal jsem relativnû hojn˘ v˘skyt uÏovky hladké (Coronella austriaca) v ma-
povacím kvadrátu 6465 síÈové mapy faunistického mapování âR.Vût‰ina území kvad-
rátu, spoleãnû s lokalitami v˘skytu této uÏovky, spadá do katastrální oblasti mûsta
Letovice. Podle Atlasu roz‰ífiení plazÛ v âR (Vla‰ín 2001) se v kvadrátu 6465 tento
druh uÏovky nevyskytuje. Obsazení okolních kvadrátÛ je následující: 6365, 6364,
6566, 6565 a 6564 — hlá‰ena v letech 1990–2001; 6464 a 6466 — hlá‰ena v letech
1960–1989.

UÏovky hladké jsem zaznamenal na dvou lokalitách. První lokalita se nachází v nad-
mofisk˘ch v˘‰kách mezi 350 a 370 m n. m. a je ob˘vána dále je‰tûrkou obecnou

20. V¯ROâNÍ KONFERENCE âHS
20th Annual Conference of CHS

Prysk 30. 4.–2. 5. 2005

Úãastníci 20. v˘roãní konference âHS, Prysk 2005.
Foto archiv M. ·andery

FAUNISTICKÉ POZNÁMKY
NÁLEZ PELOBATES FUSCUS

V NEOBSAZENÉM MAPOVÉM POLI

POZNÁMKA K V¯SKYTU UÎOVKY HLADKÉ
(CORONELLA AUSTRIACA) NA LETOVICKU
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Jubilejní 20. konference âeské herpetologické spoleãnosti se uskuteãnila v Prysku
v LuÏick˘ch horách 29. 4.–1. 5. 2005.

SSeezznnaamm  uusskkuutteeããnnûûnn˘̆cchh  ppfifieeddnnáá‰‰eekk::

Ivan Rehák: Globální krize Ïelv
Milan Vesel˘, Gunter Köhler: ¤ekni mi, jak˘ má‰ hemipenis, a já ti povím, kdo jsi:
Variabilita v komplexu Norops sericeus
Jifií Moravec:V˘sledky herpetologického prÛzkumu bolívijské Amazonie
Pavla Havelková: Îabí fauna jihov˘chodní Asie
Oldfiich Zahradníãek: O plazím zubu
Barbora TvaroÏková: Korytnaãky — Anapsida alebo Diapsida?
Zuzana Starostová, Ivana Hynková, Daniel Frynta: Genetická variabilita druhu
Epicrates angulifer — pfiedbûÏné v˘sledky
Zuzana Starostová,Luká‰ Kratochvíl,Martin Flaj‰hans,Daniel Frynta:Evoluce velikosti
genomu u ãeledi Eublepharidae
Luká‰ Choleva:Chrání ãeská legislativa hybridní bohatství na‰ich „asexuálních“ oboj-
ÏivelníkÛ? Pfiístup ochranáfiské genetiky
Luká‰ Kratochvíl,Eva Landová,Luká‰ Kubiãka:Nad pomûry:Pohlaví sourozencÛ u ge-
konÛ s „teplotnû“ vs. geneticky urãen˘m pohlavím
Jifií Gábri‰: Nûkolik poznámek k odchovu leguánÛ rodu Cyclura v zajetí 
Tomá‰ Mazuch: Nov˘ rod a druh uÏovkovitého hada z lávové pou‰tû v severní Keni
Martin ·andera: O roz‰ífiení Ïab
Karel Rozínek, Ota Knobloch, Karel Janou‰ek: Seznámení s herpetofaunou Kostariky
Václav Janou‰ek: Batrachofauna Letovicka
Jan âervenka, Luká‰ Kratochvíl, Daniel Frynta: Malí a ‰ediví: Fylogeneze gekonÛ ro-
du Cyrtopodion
Margaréta Balaìová, Luká‰ Kratochvíl, Daniel Frynta: Zvût‰enina: Sexuální dimorfis-
mus a alometrie tûlních segmentÛ u gekonÛ rodu Teratoscincus
Václav GvoÏdík: Co nám plave v akváriu? Aneb poznámky k drápateãkám rodu
Hymenochirus.

Na 20. jubilejní konferenci v Prysku pfiijelo 42 úãastníkÛ (z toho 33 ãlenÛ).
Po páteãní schÛzi (viz zápis v Informacích âHS 2005/3) se rozpoutaly rÛzné kulo-

árové diskuse.
V sobotu probûhla tradiãní exkurze po okolních lokalitách LuÏick˘ch hor, pfii kte-

ré byly pozorovány napfi. zmije obecné (Vipera berus). Pfied obûdem nás pfii‰la po-
zdravit místostarostka obce. Po obûdû se rozbûhl bohat˘ pfiedná‰kov˘ program. Den
zakonãila úspû‰ná aukce.

Nedûlní pfiedná‰kov˘ blok jiÏ nebyl tak nároãn˘.Diskuse probíhaly je‰tû dlouho po
obûdû.

Konference byla vcelku v˘teãná, pfiedev‰ím strava byla znamenitá co do kvality
i kvantity. Úãast byla rekordní (minimalnû od roku 2000). Velk˘ dík patfií Otovi
Knoblochovi a Jifiímu Hejdukovi, hlavním organizátorÛm, a v‰em, ktefií se na organi-
zování a prÛbûhu konference podíleli.Urãitû se do Prysku,kdyÏ ne za rok, tak co nej-
dfiíve, vrátíme.

Martin ·andera

proporcie.VyÏaduje v‰ak takáto zmena v tvare tela vÏdy i radikálnu prestavbu onto-
genetick˘ch pravidiel?

My sme sa zamerali na skúmanie zmien vo veºkosti a tvare tela u gekonov rodu
Teratoscincus. Rod Teratoscincus zah⁄Àa formy lí‰iace sa podstatne vo veºkosti — na-
jmen‰í druh T. bedriagai má dæÏku tela takmer o polovicu men‰iu neÏ najväã‰ia for-
ma T. scincus keyserlingii. Okrem t˘chto dvoch sme získali morfometrické dáta aj
pre ìal‰ie tri formy daného rodu (T. scincus scincus, T. microlepis, T. microlepis
„makranensis“). Z nich sme chceli zistiÈ, ãi sa u t˘chto foriem vyskytuje sexuálny di-
morfizmus vo veºkosti tela a jeho tvare, ak˘ je alometrick˘ rast jednotliv˘ch telesn˘ch
segmentov, a ãi v evolúcii pri zmene veºkosti tela do‰lo zároveÀ i ku zmene vzájom-
n˘ch alometrick˘ch vzÈahov jednotliv˘ch ãastí tela.

Vnútrodruhov˘ rozdiel vo veºkosti alebo tvare tela medzi pohlaviami nebol preuká-
zan˘ ani u jednej z meran˘ch foriem rodu Teratoscincus. U v‰etk˘ch 5 foriem bol
preukázan˘ negatívne alometrick˘ rast meran˘ch segmentov (hlava, nohy) a váhy
vzhºadom k dæÏke brucha.Porovnanie jednotliv˘ch alometrick˘ch priamok ukazuje,Ïe
v‰etk˘ch 5 foriem sa v ontogenéze i fylogenéze mení podºa rovnakého vzorca: alo-
metrické priamky telesn˘ch segmentov vzhºadom k veºkosti brucha v‰etk˘ch foriem
sú takmer zhodné. Dá se povedaÈ, Ïe najväã‰í jedinci najmen‰ieho druhu sú v pro-
porciách telesn˘ch segmentov v zásade rovnakí ako najmen‰í jedinci najväã‰ej formy
— medzidruhová alometria je teda len predæÏením trendov ontogenetick˘ch. Ukázali
sme tak, Ïe v evolúcii rodu Teratoscincus nedo‰lo i napriek v˘raznej zmene vo ve-
ºkosti tela k v˘razn˘m zmenám rastov˘ch pravidiel riadiacich telesné proporcie.
Napriek tomu, Ïe sa jednotlivé formy lí‰ia v telesn˘ch proporciách, ide zjavne o mor-
fologicky konzervatívne formy stále sledujúce rovnaké pravidlo ontogenetického ras-
tu jednotliv˘ch telesn˘ch segmentov.

Pipovité Ïáby drápateãky (Hymenochirus) jsou bûÏn˘mi chovanci v ãesk˘ch akvári-
ích stejnû tak jako v akváriích jin˘ch „akvaristicky vyspûl˘ch“ státÛ.V pfiíspûvku bylo
shrnuto dosavadní poznání taxonomie tohoto rodu se struãn˘mi informacemi také
k monotypickému rodu Pseudhymenochirus. Byla diskutována moÏnost perzistence
dfiíve (60. léta) prokazatelnû chovaného druhu H. curtipes v souãasn˘ch chovech.
Aktuálnû v‰ak není tento druh spolehlivû doloÏen. BûÏnû chovaná forma drápateãky je
fenotypovû blízká H. boettgeri (napfi. v pomûru délky stehna a holenû, tvar tûla pulcÛ).
Bylo v‰ak poukázáno na jistou neshodu v urãit˘ch morfologick˘ch znacích souãasnû
chovan˘ch drápateãek se znaky uvádûn˘mi pro H. boettgeri (napfi. nepfiítomnost zvût-
‰en˘ch tuberkul na bocích tûla, ãasto kropenaté zbarvení dorza; srv. Perret 1966).

Autor vznesl hypotézu, Ïe v souãasnosti chované drápateãky pocházející z akvaris-
tick˘ch pûstíren pfiedstavují pravdûpodobnû hybridy obou dfiíve chovan˘ch druhÛ.
Druh˘m moÏn˘m vysvûtlením je, Ïe za nûkolik desetiletí chovu drápateãek do‰lo k se-
lekci nûkter˘ch morfologick˘ch znakÛ a „vy‰lechtûní“ nové fenotypovû odli‰né a kre-
sebnû pomûrnû variabilní formy odvozené od H. boettgeri.

WWhhoo iiss sswwiimmmmiinngg iinn oouurr aaqquuaarriiuumm?? NNootteess ttoo tthhee ddwwaarrff ccllaawweedd ffrrooggss,,
HHyymmeennoocchhiirruuss

Author gave a summary about taxonomy of Hymenochirus with a brief note to the

ZPRÁVA Z PRÒBùHU 20. KONFERENCE âHS

CO NÁM PLAVE V AKVÁRIU?
ANEB POZNÁMKY K DRÁPATEâKÁM RODU HYMENOCHIRUS

VÁCLAV GVOÎDÍK
Katedra zoologie, Pfiírodovûdecká fakulta UK, Viniãná 7, 128 44 Praha 2
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znalost jejich fylogeneze — i systematika rodÛ je velmi sloÏitá a rÛzní autofii se zá-
sadnû li‰í v definici rodÛ, podrodÛ a zafiazení jednotliv˘ch forem. Proto jsme se po-
kusili osvûtlit tuto sloÏitou situaci kladistick˘m pfiístupem za pouÏití novû získan˘ch
molekulárních i morfologick˘ch znakÛ. Sekvenovali jsme ãásti dvou mitochondriál-
ních genÛ (cytochrom b, 12S rRNA, celkem cca 720 párÛ bazí) u 24 jedincÛ 13 forem
tûchto gekonÛ. V tomto pfiíspûvku prezentujeme pfiedbûÏné v˘sledky získané meto-
dou maximální parsimonie ze získan˘ch molekulárních dat a porovnáváme v˘sledn˘
kladogram s morfometrickou podobností taxonÛ. Zdá se, Ïe podrod Mediodactylus je
monofyletick˘ a geneticky pomûrnû vzdálen˘ ostatním formám. Dále se ukazuje, Ïe
gekoni rodÛ Bunopus a Agamura pfiedstavují vnitfiní skupinu rodu Cyrtopodion sen-
su lato. Molekulární kladogram se v‰ak pfiíli‰ neshoduje s fenogramem z morfome-
trick˘ch dat.To by ukazovalo na morfologickou evoluãní plasticitu skupiny.Na‰e pfied-
bûÏné v˘sledky v‰ak je‰tû potfiebují verifikaci dal‰ími v˘poãetními pfiístupy.

V rámci Stfiedo‰kolské odborné práce jsem v letech 2003–2004 mapoval obojÏivel-
níky a jejich rozmnoÏovací stanovi‰tû. Mapování probíhalo na území mikroregionu
Letovicka, které pokr˘vá 4 kvadráty síÈové mapy âR. Nejvût‰í území zaujímají kvadrá-
ty 6465 a 6365, ve kter˘ch byl prÛzkum také provádûn. Bylo prozkoumáno celkem 8
rozmnoÏovacích stanovi‰È. Na tûchto stanovi‰tích byly hodnoceny rÛzné aspekty, kte-
ré by mohly jak˘mkoliv zpÛsobem ovlivnit danou populaci obojÏivelníkÛ. Na území
Letovicka bylo zaznamenáno celkem 5 druhÛ obojÏivelníkÛ, a to ropucha obecná
(Bufo bufo), skokan hnûd˘ (Rana temporaria), skokan ‰tíhl˘ (Rana dalmatina), ão-
lek obecn˘ (Triturus vulgaris) a mlok skvrnit˘ (Salamandra salamandra). Z toho
4 druhy (Rana dalmatina, Bufo bufo, Salamandra salamandra, Triturus vulgaris)
nebyly na území Letovicka pfied m˘m prÛzkumem hlá‰eny.

AAmmpphhiibbiiaannss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  ooff  LLeettoovviiccee
As a seminary work I was looking for amphibians in the region of Letovice during

two years (2003–2004). I recorded 8 water tanks where amphibians mate.There we-
re observed 5 species: Bufo bufo, Rana temporaria, Rana dalmatina, Triturus vul-
garis, Salamandra salamandra.

K zmene veºkosti tela dochádza v evolúcii Ïivoãí‰nych taxónov relatívne ãasto, na-
priek tomu podstatnej‰ia zmena veºkosti nie je tak jednoduchá. Pri zmene veºkosti sa
organizmy musia vysporiadaÈ so zmenami v mnoh˘ch telesn˘ch funkciách — je napr.
nutné si uvedomiÈ, Ïe plo‰né rozmery rastú s druhou a objemové rozmery s treÈou
mocninou rozmerov dæÏkov˘ch, ão má ìalekosiahle dôsledky pre fungovanie mno-
h˘ch orgánov˘ch sústav. Preto sú malé organizmy len zriedka geometricky podobn˘-
mi zmen‰eninami svojich väã‰ích príbuzn˘ch, naopak mávajú ãasto úplne iné telesné

Norops sericeus (Hallowell, 1856) je hojn˘m druhem stfiedoamerického anolise vy-
skytujícího se v ‰iroké ‰kále habitatÛ od suchého opadavého lesa pfies savany, pastvi-
ny a vegetaci podél cest a okolí lidsk˘ch sídel. Areál druhu zasahuje od severního
Mexika (Tamaulipas) aÏ do Kostariky, kde ob˘vá vût‰inou níÏinné biotopy, ale je dolo-
Ïen i z nadmofiské v˘‰ky 1 040 m.

Dosavadní snahy o revizi skonãily neúspûchem kvÛli pomûrnû uniformní morfolo-
gii a zároveÀ znaãné vnitropopulaãní variabilitû v nûkter˘ch znacích, fiada autorÛ v‰ak
upozornila na urãité mezipopulaãní rozdíly mezi horsk˘mi a níÏin˘mi populacemi,
popfi. mezi populacemi z karibského a pacifického pobfieÏí (Stuart 1955, Duellman
1965, Lee 1980).

Ani na‰e anal˘za 12 morfometrick˘ch a 19 meristick˘ch znakÛ u 348 jedincÛ ne-
pfiinesla jednoznaãn˘ v˘sledek, na jehoÏ základû by bylo moÏno odli‰it pfiípadné ta-
xonomické jednotky.V˘razné rozdíly mezi populacemi ov‰em ukázalo studium hemi-
peniální morfologie, které umoÏÀuje rozli‰it dva základní typy populací. U dospûl˘ch,
sexuálnû aktivních samcÛ z pacifického pobfieÏí Salvádoru a v˘chodní ãásti
Guatemaly je hemipenis mohutn˘ orgán se dvûma dobfie vyvinut˘mi loby a silnû kaly-
kulátním povrchem. Podobn˘ hemipenis mají i jedinci z mexického poloostrova
Yucatán. U materiálu z pacifického pobfieÏí Mexika (na v˘chod od tehuantepecké ‰í-
je) a ãásti Stfiední Ameriky (témûfi cel˘ Honduras a obû pobfieÏí Nikaragui a Kostariky)
je hemipenis unilobátní s povrchem bez v˘razné kalykulace a jeho relativní velikost
k velikosti tûla je mnohem men‰í neÏ u bilobátního typu. Zatímco obû tyto formy vy-
kazují parapatrick˘ v˘skyt v rámci areálu taxonu „sericeus“, morfologická variabilita
hemipenisÛ uvnitfi tûchto podjednotek je minimální.Proto pfiedpokládáme,Ïe Norops
sericeus tak, jak je pojímán v souãasné dobû, zahrnuje nejménû dva druhy.

Pfiesné stanovení hranic mezi tûmito taxonomick˘mi jednotkami, stejnû jako anal˘-
za pfiípadn˘ch rozdílÛ uvnitfi tûchto základních skupin na bázi molekulárních metod
je pfiedmûtem dal‰ího v˘zkumu.

SShhooww mmee yyoouurr hheemmiippeenniiss aanndd II wwiillll tteellll yyoouu,, wwhhoo yyoouu aarree:: aa vvaarriiaattiioonn iinn NNoorrooppss
sseerriicceeuuss ccoommpplleexx..

Norops sericeus (Hallowell, 1856) is known to be one of the most common Central
American anoles occupying wide range of habitats in rather open formations (savan-
nas, pastures, vegetation along roads, dry forest etc.) in range from Nothern Mexico
(Tamaulipas) to Costa Rica. Up to date several attempts were made to bring the light
into understanding taxonomic relations inside this species (Stuart 1955, Duellman
1965, Lee 1980), but all authors failed in finding any reliable character able to distin-
guish some taxonomical subunits. Our extensive research show striking differences
in hemipenial morphology among several geographical subunits. Basicaly there are
two types of hemipenes in adult sexualy active males of N. sericeus: 1) large, biloba-
te, strongly calyculated organ in populations from El Salvador and southeast
Guatemala on pacific versant and Yucatan on Atlantic versant; and 2) small, unilobate
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hemipenis with non–calyculated surface in specimens from pacific Mexico east of
Isthmus de Tehuantepec, whole Honduras and both versants of Nicaragua and Costa
Rica.

Thus, based on hemipenial morphology differences we should distinguish at least
two species inside N. sericeus complex (sensu Lee 1980). Relations between these
two species, their distribution and description are the subject of futher research.

Literatura (References):
Duellman W. E., 1965:Amphibians and Reptiles from Yucatan Peninsula, Mexico. —

Univ . Kans. Publ. Mus. Nat. Hist. 15: 577–614.
Lee 1980: Variation and Systematics of the Anolis sericeus Complex (Sauria:

Iguanidae). — Copeia 1980 (2): 310–320.
Stuart L. C., 1955:A brief review of Guatemalan lizards of the genus Anolis. —Misc.

Publ. Mus. Zool. Univ. Mich. No. 91.

Koncem roku 2004 jsem nav‰tívila Malajsk˘ poloostrov a Borneo.V této ãásti jiho-
v˘chodní Asie se vyskytuje asi 200 druhÛ Ïab ze 6 ãeledí (Discoglossidae, Bufonidae,
Megophryidae,Microhylidae,Ranidae a Rhacophoridae).Nám se podafiilo odchytit,vy-
fotografovat a urãit 23 zástupcÛ místní Ïabí fauny, se kter˘mi bych chtûla posluchaãe
bûhem svojí pfiedná‰ky seznámit.

Vût‰ina Ïabí fauny Bornea je pro tento ostrov unikátní, coÏ zfiejmû vypl˘vá z dlouho-
dobûj‰í izolace tohoto ostrova od pevniny (naposledy od pleistocénu). Pfiesto samo-
zfiejmû existují doklady o geografick˘ch vztazích s okolními oblastmi. Tfiicet devût
z bornejsk˘ch druhÛ Ïab Ïije také na Malajském poloostrovû, 32 na Sumatfie a 18 na

Filipínách. Dvacet pût taxonÛ je zná-
mo rovnûÏ z Thajska a nûkolik se jich
vyskytuje po celé jihov˘chodní Asii.
Navíc druhy Ïijící v nadmofisk˘ch v˘‰-
kách nad 1 000 m mají roz‰ífiení ome-
zené pouze na tyto horské oblasti,
které nejsou na Borneu navzájem pro-
pojené.To se t˘ká i námi nav‰tívené-
ho národního parku kolem hory Mt.
Kinabalu, kter˘ se mÛÏe v souãasné
dobû prozatím pochlubit více neÏ
60 druhy Ïab, z nichÏ je 13 endemic-
k˘ch.

SSuummmmaarryy
During our month visit on Malay

Peninsula and Borneo Island we
found and determined 23 species of

skokani nebo rosniãka. Pfiípadnû si nûkdo vybaví je‰tû ropuchu, ale ostatní Ïáby vût-
‰inou lidé jiÏ neznají.

Je to zpÛsobeno i tím, Ïe Ïab bohuÏel, stejnû jako jin˘ch ÏivoãichÛ a rostlin, ub˘vá. Îá-
by jsou zranitelné tím, Ïe k rozmnoÏování potfiebují vodní nádrÏe (pfiedev‰ím mûlãí).
Takov˘ch nádrÏí je stále ménû. Jsou zaváÏeny rÛzn˘m odpadem nebo vyuÏívány k chovu
ryb.Aã jsou Ïáby oblíbené (alespoÀ mezi ãástí lidské populace), jsou stále opomíjené.

AAbboouutt tthhee DDiissttrriibbuuttiioonn ooff FFrrooggss
Frogs represent the most diverse and most spread group of amphibians.There are

approximately 5,000 species of frogs worldwide. Frogs live on all continents except
for Antarctica and do not inhabit only the driest and coldest areas.

Man as an animal species is interested in frogs not only as in food, but also in other
ways. Man investigates frogs not only taxonomically, but he also uses them as model
organisms in various experiments, breeds them at home, etc. Frogs in many forms ha-
ve spread in human life into many areas,which are more numerous than we might ima-
gine.

The presentation has shown a number of areas and scopes of human activity where
frogs occur (e.g. in rhymes,poems, songs, saws,as decorative objects,collector’s items,
etc.).The term „frog“ has been discussed as well as the meaning of the notions such
as „batrachology“ and „herpetology“.We have mentioned the probable origin of the
emblem of the Czech Herpetological Society and presented some tens of pictures of
various „kinds“ of frogs.

The highest number of frog species lives in tropical forests; in the Czech Republic,
the most of „kinds“ of frogs can be found in the Museum of Nature in Prachov
(www.mpcr.cz) at the exhibition „Frogs in Human Life“.The exhibition is based on the
presentation „About the Distribution of Frogs“, the frogs are „really there“.

By the shape of its body, the frog is unmistakable and easy to remember.Among ver-
tebrates, this shape is unique, combining the adaptation for jumping and at the same
time for swimming.

In a European’s consciousness the frog is mostly green–colored.This image is repre-
sented by green frog or tree–frog. Some people also recall a toad, but other frogs are
mostly unknown by the population.This is also caused by the fact that frogs, like many
other animals and plants, are decreasing in number. Frogs are vulnerable due to their
need for reproduction of a water pool (namely shallow).These pools keep disappea-
ring, being filled with various kinds of waste or used for fish breeding.Although frogs
are popular (at least among a part of human population), they are still neglected.

Gekoni rodu Cyrtopodion a jim pfiíbuzné rody (Agamura, Bunopus, Ca-
rinatogecko) tvofií nejdiverzifikovanûj‰í skupinu palearktick˘ch gekonÛ — pouze
z Íránu je známo cca 20 druhÛ. PfiestoÏe sdílejí na první pohled pomûrnû uniformní
vzhled — v‰ichni jsou malí a ‰ediví, jedná se o druhy ekologicky i morfologicky dosti
rozmanité. Najdeme u nich druhy stromové, skalní, pou‰tní i synantropní. Pfiedstavují
tedy ideální skupinu pro rekonstrukci ekomorfologick˘ch pfiizpÛsobení jednotliv˘m
typÛm prostfiedí bûhem adaptivní radiace. Detailní anal˘ze v‰ak brání nedostateãná

ÎABÍ FAUNA JIHOV¯CHODNÍ ASIE

PAVLA HAVELKOVÁ
Biologická fakulta JâU, Brani‰ovská 31, 370 05 âeské Budûjovice

Letávky velkouché (Polypedates macrotis)
z NP Kinabalu (severní Borneo). Tento
druh Ïije i na Sumatfie a jiÏních Fili-
pínách. Foto J. Robovsk˘
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odpovídá teoretickému pfiedpokladu, tj.pomûr dvojic ze sam˘ch samcÛ ku poãtu dvo-
jic smí‰en˘ch ku poãtu dvojic samiãích = 1:2:1. Pozorované pomûry pohlaví ve snÛ‰-
kách u gekona s teplotnû urãen˘m pohlavím pfii teplotû 30 °C patrnû odráÏejí hor-
monální alokaci samice do Ïloutku,naopak u druhÛ s geneticky urãen˘m pohlavím se
velmi pravdûpodobné podobné sloÏení obou paralelnû vznikajících vajíãek neprojeví
na pomûru pohlaví sourozencÛ z jedné snÛ‰ky.

SSiibblliinngg’’ss:: sseexx rraattiioo iinn ggeecckkooss wwiitthh tteemmppeerraattuurree ddeeppeennddeenntt vvss.. ggeenneettiicc sseexx ddeetteerrmmii--
nnaattiioonn

We studied intraclutch sex ratio in five species of geckos with different modes of
sex determination (one species with temperature–dependent sex determination
(TSD), four with genetic sex determination (GSD)) at two constant temperatures.
Females of all examined species lay invariant clutches of two eggs.Vitellogenesis is in
motion parallely, which apparently leads to identical yolk composition of both eggs
within a particular clutch. In Eublepharis macularius (TSD species), only females
hatched at 28 °C, but we obtained 38% of males from clutches incubated at 30 °C.
Interestingly, all 20 males came from 10 clutches of two eggs, there was no clutch
with siblings of opposite sex. On the other hand, sex ratio in all GSD species
(Coleonyx variegatus, C. elegans, C. mitratus, Paroedura pictus) was about 1:1 at
both constant temperatures, and clutches with siblings of opposite sex were frequ-
ent, their proportion corresponds to theoretical predictions. Observed sex ratios wit-
hin clutches in a TSD species at 30 °C thus presumably mirror levels of maternal yolk
hormones allocated, however, notional similar composition of parallely formed eggs
do not dictate sibling’s sex in closely related GSD species.

Îáby jsou nejrozmanitûj‰í a nejroz‰ífienûj‰í skupinou obojÏivelníkÛ. Na celém svûtû
Ïije pfiibliÏnû 5 000 druhÛ. Îáby Ïijí na v‰ech kontinentech kromû Antarktidy a ne-
ob˘vají pouze nejsu‰‰í a nejchladnûj‰í oblasti.

âlovûk jako Ïivoãi‰n˘ druh se zajímá o Ïáby nejen jako o potravu, ale i jak s nimi na-
loÏit jinak. âlovûk Ïáby zkoumá nejen taxonomicky, pouÏívá je k rÛzn˘m experimen-
tÛm, chová je doma apod. Îáby v mnoha podobách se roz‰ífiily v Ïivotû lidí do mno-
ha oblastí, kter˘ch je více, neÏ by si kdo pomyslel.

V prezentaci byla pfiedstavena fiada oblastí a sfér lidského konání, kde se Ïáby vy-
skytují (napfi. v fiíkadlech, básních, písniãkách, pranostikách, jako ozdobné pfiedmûty,
sbûratelské pfiedmûty apod.). Byl diskutován nejen v˘znam slova „Ïába“, ale i v˘znam
pojmÛ „batrachologie“ a „herpetologie“. Poukázáno bylo na pravdûpodobn˘ pÛvod
znaku âeské herpetologické spoleãnosti. Pfiedstaveno bylo nûkolik desítek obrázkÛ
rÛzn˘ch „druhÛ“ Ïab.

Nejvíce druhÛ Ïab Ïije v tropick˘ch pralesích, v âR je v roce 2005 nejvíce „druhÛ“
Ïab v Muzeu pfiírody âesk˘ ráj v Prachovû (www.mpcr.cz) na v˘stavû „Îáby v Ïivotû
lidském“.V˘stava vychází z prezentace „O roz‰ífiení Ïab“, Ïáby jsou zde „naÏivo“.

Îába je sv˘m typick˘m tvarem tûla nezamûnitelná a snadno zapamatovatelná. Mezi
obratlovci se jedná o unikátní tvar kombinující pfiizpÛsobení ke skoku a zároveÀ k pla-
vání.

V povûdomí Evropana je nejãastûji Ïába zelenû zbarvená. Tu pfiedstavují zelení

frogs from 5 families (Bu-
fonidae, Megophryidae, Micro-
hylidae, Ranidae, Rhacopho-
ridae) from 8 localities.One of
the richest spots was the
National park around the Mt.
Kinabalu on the north–east of
Borneo, where live about 60
species of frogs, 13 of them
are endemic.There we saw for
example Leptolalax arayai,
which was described from the
same locality only in 1997.

Ropucha jihoasijská (Bufo mela-
nostictus), Bangkok (Thajsko), se
bûÏnû vyskytuje v celé jihov˘-
chodní Asii. Foto J. Robovsk˘
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LLookkaalliittaa ââeelleeìì DDrruuhh ââeesskk˘̆ nnáázzeevv
Thajsko
Bangkok Bufonidae Bufo melanostictus ropucha jihoasijská

Ranidae Fejervarya cancrivora skokan kraboÏrav˘
NP Thaleban Bufonidae Bufo melanostictus ropucha jihoasijská

Bufo parvus ropucha malá
Megophryidae Leptobrachium sp. pablatnice
Microhylidae Microhyla berdmorei parosniãka jihoasijská
Ranidae Rana chalconota skokan ‰plhav˘

Occidozyga lima skoãík indomalajsk˘
Fejervarya limnocharis skokan

Rhacophoridae Polypedates leucomystax létavka obecná
Borneo
NP Kinabalu Megophryidae Leptolalax arayai pablatnice

Microhylidae Metaphrynella sundana parosniãka západobornejská
Ranidae Meristogenys sp. skokan

Limnonectes kuhlii skokan KuhlÛv
Fejervarya nicobariensis skokan nikobarsk˘

Rhacophoridae Rhacophorus angulirostris létavka kalimantanská
Polypedates macrotis létavka velkouchá
Polypedates leucomystax létavka obecná

NP Niah Bufonidae Bufo quadriporcatus ropucha skofiicová
Bufo melanostictus ropucha jihoasijská

Microhylidae Kalophrynus pleurostigma parosniãka indonéská
Ranidae Fejervarya limnocharis skokan
Rhacophoridae Rhacophorus appendiculatus létavka indonéská

Sibu Bufonidae Bufo melanostictus ropucha jihoasijská
Belaga Rhacophoridae Polypedates leucomystax létavka obecná
Gunung Gading Megophryidae Megophrys nasuta pablatnice nosatá

Ranidae Staurois natator skokan plavãík
NP Bako Ranidae Fejervarya cancrivora skokan kraboÏrav˘

Rhacophoridae Rhacophorus pardalis létavka pardálí
Polypedates colletti létavka Colletova
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Druhová rozmanitost herpetofauny níÏinného de‰tného lesa severní Bolívie byla
studována na tfiech vybran˘ch lokalitách leÏících pfii 11. rovnobûÏce j.‰. (pofiadí loka-
lit od západu k v˘chodu: Bioceanica, Nacebe a Riberalta).Vzdálenosti mezi sousední-
mi lokalitami ãinily 150 a 200 km.V˘zkum byl veden srovnateln˘m zpÛsobem v ob-
dobí de‰ÈÛ v letech 1999, 2003 a 2005 (kaÏd˘ rok na jedné lokalitû, pravidelné denní
a noãní odchyty na obdobn˘ch biotopech po dobu nejménû 14 dní). Srovnání po-
dobnosti druhového zastoupení obojÏivelníkÛ na jednotliv˘ch lokalitách pomocí in-
dexu biogeografické podobnosti (Duellman a Mendelson 1995) ukázalo, Ïe tato po-
dobnost klesá od západu k v˘chodu. Porovnání zastoupení jednotliv˘ch faunistick˘ch
elementÛ na studovan˘ch lokalitách prokázalo zfieteln˘ pokles druhÛ obojÏivelníkÛ
typick˘ch pro severozápadní Amazonii (SZA) i pro jihozápadní Amazonii (JZA) smû-
rem na v˘chod a souãasnû ve stejném smûru nárÛst v˘skytu neamazonsk˘ch druhÛ
(NA) typick˘ch pro Chaco a tzv. Cerrado (Bioceanica: SZA 18 %, JZA 28 %, NA 0 %;
Nacebe: SZA 14 %, JZA 14 %, NA 4 %; Riberalta: SZA 4 %, JZA 12 %, NA 24 %).
Zastoupení ‰iroce roz‰ífien˘ch amazonsk˘ch druhÛ pfiitom na uveden˘ch lokalitách
vykazovalo hodnoty 54 %, 68 % a 60 %. Faunistick˘ v˘zkum souãasnû doloÏil v˘skyt
ãtyfi druhÛ, které dosud nebyly z území Bolívie hlá‰eny: Hyla triangulum, Hyla xa-
puriensis, Scinax pedromedinae a Uracentron flaviceps.

Zub jakoÏto jeden z dÛleÏit˘ch znakÛ ãelistnatcÛ, a tedy i plazÛ, vzniká na rozhraní
dvou typÛ tkání (ektodermu a ektomesenchymu pocházejícího z bunûk neurální li‰-
ty). Sekvenãní reciproãní interakce mezi dentálním ektodermem a ektomesenchy-
mem tvofií, prostfiednictvím zhruba stovky druhÛ regulaãních, vzájemnû sesíÈovan˘ch
proteinÛ, centrální mechanismus morfogeneze zubu.

První známkou tvorby dentice je ztlu‰tûní dentálního ektodermu.Vytvofií se takzva-
ná zubní plakoda, jejíÏ buÀky se pomnoÏí a invaginují se do ektomesenchymu.
Invaginovaná ektodermální ãást (= zubní li‰ta) je coby vlastní zubotvorn˘ orgán kon-
tinuální strukturou táhnoucí se podél ãelistí, popfiípadû patrov˘ch kostí. U krokod˘lÛ
byl v‰ak pozorován vznik nûkter˘ch embryonálních zubÛ první generace za úãasti
ektomesenchymu a ektodermu nedifrencovaného v zubní li‰tu.V˘voj dentice je vázán
jak prostorovû, tak ãasovû na v˘voj ãelistních, popfiípadû patrov˘ch kostí.

Morfogeneze zubu samotného má tfii základní v˘vojová stadia pojmenovaná podle
tvaru ektodermální ãásti zubního zárodku (stadium pupene, pohárku a zvonu).
Stadium pupene povstává díky proliferaãní aktivitû bunûk zubní li‰ty. Pfii pfiechodu ze
stadia pupene do stadia pohárku se diferencuje ektoderm ve tfii vrstvy (vnitfiní a vnûj-
‰í sklovinov˘ epitel a stelatní retikulum). Hranice vnitfiního a vnûj‰ího sklovinového
epitelu vytváfií krãkov˘ záhyb obrÛstající kondenzující ektomesenchym. Pro vlastní
morfogenezi anorganické ãásti zubu je kritick˘ pfiechod ze stadia pohárku do stadia
zvonu, pfii kterém se diferencuje vrstva vnitfiního sklovinového epitelu v sekreãní
buÀky ameloblasty. BuÀky ektomesenchymu se diferencují na zubovinotvorné odon-
toblasty.V pozdním stádiu zvonu (bûhem mineralizaãní fáze) odontoblasty secernují

ekosystémÛ, ãasto s omezen˘m areálem v˘skytu. Pfiesto tito obratlovci postrádají ja-
k˘koli stupeÀ legislativní ochrany, s v˘jimkou skokana zeleného, kter˘ je chránûn ja-
ko druh. Existuje v‰ak relevantní dÛvod a oprávnûnost nechránit tyto evoluãnû uni-
kátní fenomény biologické rozmanitosti? ÚroveÀ dne‰ního poznání si v kaÏdém pfií-
padû vyÏaduje revizi dne‰ní statické koncepce ochrany biologické rozmanitosti ome-
zené na formy nesoucí druhové jméno s ohledem na respektování dynamick˘ch pro-
cesÛ v pfiírodû. V novelách pfiíslu‰né legislativy je Ïádoucí pfiijmout ochranu také
ohroÏen˘ch hybridních forem, a tedy, chránit vedle rozmanitosti na‰eho druhového
bohatství také bohatství hybridní.

DDooeess  CCzzeecchh  lleeggiissllaattiioonn  pprrootteecctt  hhyybbrriidd  rriicchhnneessss  ooff  aammpphhiibbiiaannss??  tthhee  vviieeww  ooff  ccoonnsseerr--
vvaattiioonn  ggeenneettiiccss

The Czech conservation legislation considers the protection of vertebrates that are
restricted on the species or subspecies level. However, several previous genetic stu-
dies during last years demonstrated the occurence of forms that should not be con-
sidered as taxa in the way species are.The results showed the existence and persi-
stence of „normal“ interspecific hybrids between species in the genus Bombina
(Bombina bombina x Bombina variegata) and Triturus (T. cristatus x T. dobrogi-
cus; T. cristatus x T. carnifex; T. vulgaris x T. montandoni).The asexual hybrid ver-
tebrates are the other group in the representation of Rana kl. esculenta.These natu-
ral hybrid forms may be regarded as rare and unique unusual biological phenomena
that are important not only in the evolutionary way. Nevertheless, as they are an in-
terspecific hybrids of protected species they lack whatever degree of legislation pro-
tection. Present level of knowledge requires the adoption of more dynamic concep-
tion of protection of biodiversity than the usual static species taxonomic concept.
The future upgrade of Czech legislation requires inclusion and guarantees protection
of rare entities in effort to conserve our hybrid richness.

Gekoni jsou skupina s velkou evoluãní plasticitou ve zpÛsobu determinace pohlaví:
najdeme u nich blízce pfiíbuzné druhy s „teplotnû“ i s geneticky urãen˘m pohlavím.
My jsme zkoumali pomûr pohlaví sourozencÛ u nûkolika druhÛ gekonãíkÛ li‰ících se
ve zpÛsobu urãování pohlaví — u druhu Eublepharis macularius s teplotnû urãen˘m
pohlavím a druhÛ Coleonyx variegatus, C. elegans, C. mitratus a gekona Paroedura
pictus s pohlavím urãen˘m geneticky.V‰echny zkoumané druhy mají zpravidla dvû va-
jíãka v jedné snÛ‰ce, vitelogeneze vajíãek z jedné snÛ‰ky probíhá paralelnû. Zatímco
u druhÛ s geneticky urãen˘m pohlavím byl pomûr pohlaví (jak se dá pfiedpokládat)
stejn˘ pfii 28 i 30 °C, u druhu E. macularius se pfii 28 °C líhly pouze samice (54 kusÛ
odchovan˘ch mláìat), pfii 30 °C se u tohoto gekonãíka vylíhlo z 52 kusÛ mláìat 38 %
samcÛ. ProtoÏe na‰i rodiãe E. macularius pocházeli z pfiírody (Pákistánu), ukázali
jsme tak, Ïe i divoké populace tohoto druhu mají teplotnû urãené pohlaví a Ïe jejich
závislost pomûru pohlaví na teplotû je stejná jako u domestikovan˘ch populací.
Zajímavûj‰í bylo, Ïe v‰ech 20 samcÛ se vylíhlo pouze z 10 dvouvajeãn˘ch snÛ‰ek, ze
v‰ech zb˘vajících snÛ‰ek (16) vyrostly pouze samice.U E. macularius se pfii 30 °C te-
dy z jedné dvouvajeãné snÛ‰ky nelíhnou sourozenci opaãného pohlaví. U v‰ech dru-
hÛ s geneticky urãen˘m pohlavím poãet dvojic sourozencÛ opaãného pohlaví naopak
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derstood.They pos-
sess large variation
in body size, which
was probably parti-
cularly driven by
changes in cell size
— among euble-
pharids, there is
a positive correlati-
on between RBC
and body size (Sta-
rostová et al., 2005,
in press). We used
flow cytometry to
measure GS in 95
individuals of 15
forms of eublepha-
rid geckos and car-
ried out phyloge-
netic reconstructi-

on.GS corresponds well with phylogenetic relationships among forms — sister forms
evidently share similar GS. Haploid GS about 1.85 pg can be considered ancestral. GS
has changed several times in both directions: most parsimoniously, there have been
two independent increases and two decreases in GS during the evolution of eublep-
harids. Changes in RBC size and GS were not phylogenetically associated. Our results
thus question the generality of causative bonds between DNA content and cell size.

Legislativní ochranu na‰í biologické rozmanitosti vymezuje zejména zákon ãíslo
114/1992 Sb.o ochranû pfiírody a krajiny a pfiíslu‰ná provádûcí vyhlá‰ka ã.395.Zákon
kromû jiného praví, Ïe úãelem zákona je pfiispût k ochranû rozmanitostí forem Ïivo-
ta, specifikuje ochranu druhÛ jakoÏto i systematické jednotky niÏ‰ího fiádu.Pfiíloha ãís-
lo III vyhlá‰ky pak jmenuje seznam zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ.V˘sledky ge-
netick˘ch studií posledních let nicménû ukázaly, Ïe vedle definovan˘ch druhÛ s práv-
ní ochranou existují formy organismÛ, jeÏ do této koncepce nezapadají. V rámci o-
bojÏivelníkÛ v˘zkumy prokázaly existenci „klasick˘ch“ mezidruhov˘ch hybridÛ, kam
patfií kfiíÏenci obou kunûk rodu Bombina (B. bombina x B. variegata), velk˘ch ãol-
kÛ skupiny Triturus cristatus superspecies ( T. cristatus x T. dobrogicus; T. cristatus
x T. carnifex) a hybridi mezi druhy ãolkÛ T. vulgaris x T. montandoni. Druhou sku-
pinu pfiedstavují takzvaní asexuální hybridi, u nás zastoupeni skokanem zelen˘m
(Rana kl. esculenta), kter˘ tvofií rozmanité typy populací s rodiãovsk˘mi druhy R. ri-
dibunda a R. lessonae.V‰echny tyto hybridní formy obratlovcÛ jsou pomûrnû vzác-
né, pfiirozenû vzniklé jednotky mezidruhové hybridizace zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ
a nezfiídka disponují unikátními mechanismy rozmnoÏování.Vynikají také schopností
evoluãnû se podílet na tvorbû nové biologické rozmanitosti (pfienos genÛ, vznik dal-
‰ích hybridÛ ãi druhÛ mezidruhového pÛvodu) a obecnû patfií k nedílné sloÏce na‰ich

proti vrstvû ameloblastÛ zubovinu.Ameloblasty secernují proteinovou matrix, v zápû-
tí nahrazovanou hydroxyapatitovou sloÏkou tvofiící vlastní sklovinu.

Sklovina plazÛ je monotypická (secernovaná pouze ameloblasty),oproti sklovinû di-
typické nacházející se u nûkter˘ch anamniontních obratlovcÛ, secernované z ãásti i o-
dontoblasty.

Struktura skloviny je hierarchizovaná. Nejmen‰ími jednotkami jsou krystality pro-
storovû vÛãi sobû rÛznû postavené. NejpÛvodnûj‰í postavení krystlitÛ je paralelní, od-
vozenû pak konvergentní ãi divergentní. Krystality tvofií moduly, coÏ jsou skupiny
krystalitÛ vymezující se vÛãi okolí diskontinuitami ãi zmûnami orientace.Moduly sklá-
dají typy sklovin, jejichÏ prostorové uspofiádání na zubu spoleãnû s hlavními diskon-
tinuitami tvofií „schmelzmuster“. Zuby v rámci jedné dentice mohou mít rÛzné
„schmelzmustry“.

U nûkter˘ch plazÛ se vytvofiila sklovinová skulpturace jako adaptace na potravní
specializace. Princip její morfogeneze je doposud nerozlu‰tûn.Velká vût‰ina badatelÛ
na tomto poli se pfiiklání k teorii fiíkající, Ïe jednotlivé typy skloviny rostou odli‰nû
a v˘sledkem jsou r˘hy, li‰ty a hrbolky.

Zuby plazÛ jsou vût‰inou polyfyodontní. Evoluãní tlak se díky kontinuální v˘mûnû
zubÛ soustfiedí hlavnû na zubní povrch a jeho skulpturaci a jen v malé mífie na vnitfi-
ní strukturu skloviny. Existují v‰ak i v˘jimky, a to u tûch, ktefií mají jen jednu generaci
zubÛ za cel˘ Ïivot. U nich je pak selektována zejména vnitfiní struktura skloviny (pris-
matická sklovina u zástupcÛ rodu Uromastyx, ãi sklovina s moduly tvofien˘mi kon-
vergentními krystality u rodu Sphenodon), jelikoÏ potfieba odolnosti skloviny vÛãi
vnûj‰ím vlivÛm je Ïivotnû dÛleÏitá.

Na v˘brusech sklovinou jsou patrné pfiírÛstkové linie odráÏející biologii plazÛ. Jejich
studování u recentních druhÛ nám pomÛÏe rekonstruovat biologii jejich fosilních pro-
tûj‰kÛ.

Vût‰ina plazÛ má homodontní dentici. Dentice nûkter˘ch v‰ak tenduje k hetero-
doncii (hatérie, krokod˘li, jedovatí hadi). Pravou heterodoncií se vyznaãovali zejména
fosilní cynodontní plazi, ale i nûktefií pelykosaufii.

Zuby plazÛ mohou b˘t ukotveny k ãelistním ãi patrov˘m kostem tfiemi zpÛsoby.
NejpÛvodnûj‰í je akrodontní ukotvení, tj. ukotvení pfiímo k okraji podloÏních kostí.
Odvozen˘m typem je pak pleurodontní spojení k linguální stranû podloÏních kostí
a thekodontní ukotvení zubÛ v jamkách vytvofien˘ch v ãelistních kostech.

Je tedy známo o plazím zubu mnoho, nicménû embryologické aspekty jako je ho-
mologizace centrální ãásti vnitfiního sklovinového epitelu se sklovinov˘m uzlem sav-
cÛ, korelace prostorové orientace zubní li‰ty, zubních základÛ a podloÏních kostí není
známa. A právû na nû je soutfiedûno na‰e bádání probíhající na modelu gekona
Paroedura pictus.

SSuummmmaarryy
Teeth are developing from the dental lamina by the continual interactions between

the ectoderm and the ectomesenchyme.In the tooth morphogenesis we recognize th-
ree developmental stages (bud,cap and the bell stage).During the transition from the
cap stage to the bell stage the layer of ameloblasts is coming up from the internal
email ectoderm of tooth primordium, as well as the ectomesenchymal cells are trans-
forming themselves to become the odontoblasts. In the late bell stage the inorganic
parts of tooth develop.Ameloblasts give arise to the email, and odontoblastic cells to
the dentine.The structure of the email can be seen as being hierarchic.The smallest
parts are crystallites which together constitute modules.The same modules form the
type of email and the space distribution of email types with main discontinuities is
called „schmelzmuster“.The reptile dentition is generally polyphyodont, but we can
find some examples of monophyodont reptiles as well. Natural selection works diffe-
rently with these two types of dentitions. In polyphyodont reptiles the external struc-

Gekonãík Coleonyx variegatus patfií mezi zástupce ãeledi Eublepharidae
s ancestrální velikostí genomu. Foto L. Kratochvíl
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ture of the email is under the preassure of selection, however, in the monophyodont
animals the internal structure simillar to mammals.The most of reptiles have homo-
dont dentition, but we can find some heterdodont recent groups (Crocodylia, veno-
mous snakes and tuataras), as well as some fossil groups (like Pelycosaurs and
Cynodonts).Three basic types of teeth ankylosis are recognized in Reptiles.The pri-
mary is acrodont ankylosis when teeth is added to the edge of teeth bearing bone.
Secondary are pleurodont ankylosis of teeth to the lingual side of jaws and thecodont
to the socket in the jaw bones. In our research we examinate on gekko Paroedura
pictus model, if exist in squamate reptiles homological structure with enamel knot of
mammals.This structure is significant for the cusps development. Next question of
our research is about space position korelation amidst dental lamina, teeth and un-
derlying bones.

Hrozn˘‰ovec kubánsk˘ (Epicrates angulifer) je kubánsk˘ endemit, kter˘ byl v mi-
nulosti hojnû importován do âeské republiky a dal‰ích v˘chodoevropsk˘ch státÛ.
Koordinací chovu v zajetí a vedením plemenné knihy je povûfiena Zoo Praha. Cílem
projektu, jehoÏ pfiedbûÏné v˘sledky prezentujeme, je zjistit genetickou variabilitu cho-
vané populace na základû mitochondriálních genÛ, ujasnit taxonomick˘ status toho-
to druhu a vysledovat matrilineární pfiíbuznost chovan˘ch linií. Sekvenovali jsme pro-
to fragment genu pro cytochrom b o délce 300 párÛ bazí u 44 jedincÛ z rÛzn˘ch chov-
n˘ch zafiízení. Zjistili jsme pfiítomnost celkem osmi haplotypÛ. Fylogenetická anal˘za
ukázala, Ïe tyto haplotypy lze rozdûlit do dvou jasnû definovan˘ch linií, které se na-
vzájem li‰í asi 6,5 % sekvenãním rozdílem.Tento rozdíl odpovídá pfii konservativním
odhadu divergenci pfied cca 4 miliony lety,pfii ménû konservativním aÏ pfied 13 milio-
ny let.Staré haplotypy se mohly zachovat patrnû díky dlouhodobé izolaci jednotliv˘ch
populací, která v‰ak nemusí pfietrvávat dodnes. Zatím lze shrnout, Ïe chovaná popu-
lace vykazuje vysokou genetickou variabilitu.

Projekt je podporován grantovou agenturou UK – grant 183/2004/B-BIO/PrF.

Korytnaãky patria k najstar‰ím Ïijúcim skupinám plazov a vìaka ich ‰pecifickému
vzhºadu sú bez problémov identifikovateºné aj laikmi, ale ich zaradenie v rámci plazov
zostáva dodnes nevyrie‰ené. UÏ od vzniku klasifikácie plazov podºa spánkov˘ch jám
boli korytnaãky priraìované k anapsidn˘m plazom, a to na základe absencie spánko-
v˘ch jám. Zaradenie korytnaãiek k anapsidom bolo ale od zaãiatku spochybÀované,
pretoÏe lebka korytnaãiek sa od striktne definovanej anapsidnej lebky lí‰i prítomnos-
Èou temporálnej emarginácie. Niektoré morfologické práce zdôrazÀujú podobnosti
medzi korytnaãkami a diapsidn˘mi plazmi a priraìujú korytnaãky do diapsidnej línie
Lepidosauromorpha.Recentné molekulárne fylogenetické anal˘zy tieÏ podporujú dia-

psidn˘ pôvod korytnaãiek, ale na rozdiel od morfológie zaraìujú korytnaãky do blíz-
kej príbuznosti krokodílov v rámci Archosauromorpha.V˘sledky molekulárnych prác
t˘mto vyvolali potrebu nov˘ch morfologick˘ch ‰túdii, ktoré by skúmali moÏné príbu-
zenské vzÈahy korytnaãiek a archosaurnej línie diapsid, a to prostredníctvom v˘vojo-
vej morfológie. Za kºúãovú oblasÈ ‰túdia bola vybraná temporálna oblasÈ lebky koryt-
naãiek a krokodílov, so zameraním na v˘voj a topografické vzÈahy ãeºustného svalstva,
ich inervácie, chondrokránia a osifikácie temporálnych kostí, ktoré dávajú vznik tem-
porálnej emarginácii korytnaãiek a temporálnej fenestrácii krokodílov. Cieºom je na
základe zisten˘ch diferencií a zhodn˘ch v˘vojov˘ch charakteristík vybran˘ch ‰truktúr
temporálnej oblasti prispieÈ k objasneniu homológie/analógie temporálnej emarginá-
cie korytnaãiek a temporálnej fenestrácie krokodílov.

Pozitivní korelace mezi velikostí genomu a velikostí bunûk (zpravidla mûfiena jako
velikost ãerven˘ch krvinek) na vy‰‰ích taxonomick˘ch úrovních byla opakovanû na-
lezena u mnoha skupin ÏivoãichÛ vãetnû plazÛ.V minulosti bylo navrÏeno mnoho me-
chanismÛ snaÏících se o vysvûtlení tohoto zdánlivû obecnû platného vztahu.Tato ko-
relace v‰ak byla zfiídka zkoumána mezi blízce pfiíbuzn˘mi druhy za pouÏití fylogene-
tick˘ch srovnávacích metod. Gekonãíci, tedy gekoni monofyletické ãeledi
Eublepharidae, jsou vhodnou skupinou pro takov˘ test. Jejich fylogenezi známe do-
cela dobfie, jednotlivé formy se podstatnû li‰í ve velikosti tûla. Velikost tûla koreluje
mezi jednotliv˘mi formami s velikostí ãerven˘ch krvinek (Starostová et al.,
Functional Ecology, in press). Metodou prÛtokové cytometrie jsme mûfiili velikosti
genomÛ 95 jedincÛ 15 forem gekonãíkÛ. Haploidní velikost genomu se mezi formami
signifikantnû li‰í. Za ancestrální lze povaÏovat velikost cca 1.85 pg, kterou sdílejí ge-
koni rodu Goniurosaurus, Coleonyx variegatus a skupina forem Eublepharis ma-
cularius sensu lato. Ke zvût‰ení genomu do‰lo nezávisle u druhÛ E. angramainyu
a C. brevis. Naopak men‰í genomy sdílejí afriãtí (a sester‰tí) Hemitheconyx caudi-
cinctus a Holodactylus africanus. K dal‰ímu zmen‰ení do‰lo u pfiedka vûtve C. ele-
gans–C. mitratus. Velikost genomÛ tak dobfie odráÏí fylogenetické vztahy mezi ge-
konãíky, mûnila se v‰ak nezávisle na zmûnách velikosti tûla a bunûk. Na‰e závûry tak
zpochybÀují nûkterá dosavadní vysvûtlení obecnû nalézaného trendu mezi velikostí
genomu a krvinek, které pfiedpokládají úzkou korelaci mezi zmûnami ve velikosti ge-
nomu a bunûk.

PPhhyyllooggeenneettiicc aannaallyyssiiss ooff ggeennoommee ssiizzee iinn eeuubblleepphhaarriidd ggeecckkooss
At higher taxonomic levels, the correlation between genome size (GS) and red blo-

od cell (RBC) size has been reported in many animal groups including reptiles.Several
mechanisms have been suggested to explain this seemingly general pattern. Some of
them suggest direct causative link between DNA content and cell size. Anyway, the
correlation between GS and RBC size has been rarely tested among closely related or-
ganisms within an explicit phylogenetic framework. Eye–lid geckos (family
Eublepharidae) serve as a proper group to conduct phylogenetic analysis of GS and
cell size.The phylogenetic relationships among eublepharids are relatively well un-
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