Informace !eské herpetologické spole"nosti 2006/2
www.natur.cuni.cz/chs
Bankovní spojení: eBanka, kód banky: 2400, !íslo ú!tu: 1612520001
Herpetologická knihovna: RNDr. Ji"í Moravec, CSc., Národní muzeum Praha,
tel.: 224 497 272, výp#j!ky v pátek od 14:30 do 15:30 hodin po p"edchozí domluv$.
1. NOVINKY:
Zápis "lenské sch#ze ve Svatošských skalách 5. 5 . 2006
Sch#zi a tím i celou konferenci zahájil viceprezident Milan Veselý.
Následovala zpráva o !innosti, zpráva o hospoda"ení v roce 2005 (Martin Šandera) a zpráva
revizní komise (Zuzana Starostová).
Zprávy byly jednomysln$ p"ijaty.
P"ijato bylo 9 nových !len#: Jana B"ehová, Hanka Jirk#, Tomáš Mádr, Blanka Machá!ková,
Martina Pokorná, Jan Procházka, Milan Putz, Pavel Šmek a Ji"í Vojar.
Promítnuty byly obrázky z minulé konference v Prysku.
Václav Gvoždík p"ednesl návrh na uspo"ádání konference v roce 2007 v Jeseníkách
v polovin$ kv$tna. P"esné místo a datum rozhodne výbor.
Uzáv$rka letošních Herpetologických informací (Vol. 5) je 1. "ervna 2006!!!
Zapsal: Lukáš Kratochvíl
Russian Journal of Herpetology
%lenové %HS, kte"í mají "ádn$ zaplacené !lenské p"íspevky (v!etn$ roku 2006) mají možnost
prost"ednictvím e-mailu získat naskenované !lánky v pdf z RJH vol. 12 (rok 2005). Žádosti
zasílejte e-mailem na: rjh.pdf@tiscali.cz
Žádosti budou vy"izovány jednou mesí!n$.
Po naskenování všech !lánk# budou !asopisy uloženy v knihovn$ v %HS v Národním muzeu.
2. R%ZNÉ
Polovina "len# nemá zaplacen "lenský p&ísp$vek za rok 2005, &ada z nich i za roky
p&edcházející!!!
Zp#sob placení "lenských p&ísp$vk# (od roku 2006 200 K" všichni bez rozdílu):
1) Nejlépe p"evodem (nejmén$ !asov$ náro!ný zp#sob je p"es internet) nebo vložením pen$z
p"ímo v eBance. Bankovní spojení viz výše. Vždy uvád$jte variabilní symbol, kterým je
Vaše "lenské "íslo (nap". 068). %lenské !íslo naleznete v adresá"i a na adresním štítku.
2) Osobn$ (nap". na konferenci %HS nebo na akcích TSP v Národním muzeu).
Pouze ve výjime!ných p"ípadech lze platbu uskute!nit poštovní poukázkou na adresu
tajemníka.
HI – rubrika: Faunistické poznámky a jiná krátká sd$lení
Nová rubrika je tu proto, aby jednotlivá pozorování a faunistická data, která nesta!í na
samostatný obsáhlejší !lánek, neskon!ila n$kde v šuplíku. Pokud jste zaznamenali nap".

zajímavé projevy chování nebo neobvyklé zbarvení n$kterého zástupce herpetofauny,
neváhejte, sepište krátké pojednání a šup s ním Andrejovi. Zrovna tak pište o nálezech v
mapovém poli (!tverci) sí&ového mapování organism# v %R daným druhem doposud
neobsazeném (viz nap". Moravec J. 1994: Atlas rozší"ení obojživelník# v %eské republice,
Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V., 2001: Atlas rozší"ení plaz# v %eské republice). Nebo
pokud jsou z ur!itého !tverce publikovány jen prastaré !i pochybné údaje.
Doporu"uji všem "len#m, kte&í nemají e-mailovou adresu, aby si ji za&ídili. Usnadní se
tím informa"ní servis !HS.
Výstava ocasatých obojživelník# „Tajemný salamandr“
Muzeum m$sta Duchcova po"ádá ve spolupráci s Klubem p"átel ocasatých obojživelník#
CAUDATA a za podpory NaturaServis s.r.o. výstavu ocasatých obojživelník# ve dnech 3. –
16. zá"í 2006. Muzeum m$sta Duchcova, Masarykova 7, Duchcov. Otev"eno 9 – 17 hod.
www.caudata.wz.cz

Hybridizace u plaz!
Dobrý den,
Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o pomoc p"i sestavování databáze !lánk# (i
chovatelských údaj#) o výskytu mezidruhového k"ížení u plaz#.
V sou!asné dob" studujeme vliv k#ížení na fitness potomk$ p#edevším u r$zných forem gekon!ík$
no!ních (Eublepharis macularius) a mezidruhové k#ížení s druhem Eublepharis angramayniu. Výzkum
probíhá na odd"lení ekologie a etologie na P#F Univerzity Karlovy v Praze a sou!asn" je zpracovávána
bakalá#ská práce na téma výskyt hybridizace u plaz$. Zajímá nás výskyt mezidruhového k#ížení jak v
p#írod", tak v i zajetí. %ada zajímavých údaj$ je známá spíše chovatel$m a málokdy se dostane do
!asopis$ v nám dostupných databázích. Navíc je úkol shromáždit veškeré dostupné informace o výskytu
mezidruhového k#ížení úkol p#esahující hranice bakalá#ské seminární práce i možnosti jednoho nebo
dvou lidí. Proto Vás prosíme o pomoc.
Pokud vlastníte odkaz !i ješt" lépe !lánek s jakýmikoliv informacemi o mezidruhovém k#ížení,
prosíme, pošlete nám kopii (pokud toho bude víc ú!tenky za kopie proplatíme). Jinak máme i kopírku
vlastní, takže pokud nám !lánky !i jiné materiály p$j!íte po#ídíme si kopie vlastní. Zajímá nás p#edevším
o jaké druhy (poddruhy nebo naopak rody) jde (pop#ípad" jejich taxonomické za#azení rodi!$), zda došlo
jenom k pá#ení, zda se vylíhli potomci a jak vypadali (zváštnosti oproti rodi!ovkým druh$m) a zda byla
mlá&ata nadále životaschopná - pop#ípad" zda se tito hybridi byli schopni sami rozmnožovat. Výskyt
hybridizace je !asto svázán s partenogenezí – proto nás zajímají i údaje o uniparentálním rozmnožování.
Adresa: Eva Landová (213), 2 patro, Odd"lení ekologie a etologie, Katedra zoologie, Vini!ná 7, Praha 2
128 44
Pokud jste ve vlastním chovu vid"li mezidruhové nebo mezirodové k#íž"ní nebo máte jiné zajímavé
informace !i materiály pište nám na e-mailovou adresu:
evalandova@seznam.cz nebo JitkaLaskova@seznam.cz
Za Vaši pomoc p#i zpracovávání této problematiky !i za jakoukoliv informaci p#edem moc d"kujeme!!
Eva Landová a Jitka Lásková

tajemník, 23. 5. 2006

