Informace !eské herpetologické spole"nosti 2006/3
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$.
1. NOVINKY:
Zápis ze sch#ze výboru !HS 29. 6. 2006 v Praze
P"ítomni: Robert %erný, Andrej Funk, Václav Gvoždík, Ivan Rehák, Martin Šandera
Omluveni: Lukáš Kratochvíl, Milan Veselý
Herpetologické informace
Redak!ní uzáv$rka (definitivní) pro letošní HI byla stanovena na 31. 7. 2006.
Byla prodiskutována možnost zasílání HI organizacím pohybujícím se na poli herpetologie a
možnost p"ípadné vým$ny !asopis#.
Václav Gvoždík byl pov$"en sestavením adresá"e výše zmín$ných organizací.
Konference !HS 2007
Místo: He"manovice, Jeseníky; lokality mj. Triturus montandoni
Datum: 25. – 27. 5. 2007
Hlavní po"adatel: Václav Gvoždík
P"edb$žná p"ibližná cena: 660 K! pro 1 osobu za 2 noclehy a 2 plné penze.
P$ednášky v !eské televizi
Vedení Akademie v$d %R a Rady v$deckých spole!ností (RVS) p"i AV %R se dohodla
s %eskou televizí na nato!ení cyklu populariza!ních p"ednášek p"edstavující jednotlivé obory.
Jelikož je %HS !lenem RVS, má možnost nahlásit své vybrané zástupce. Máte-li n$kdo chu& a
herpetologické téma, o kterém byste byli schopni p"ednášet v %T, posílejte své návrhy
tajemníkovi do konce !ervence. Návrhy pak budou zaslány spole!n$ prezidentovi %HS ke
schválení. Kone!ný výb$r pak provede vedení RVS.
Prvním odsouhlaseným p"ednášejícím prezidentem %HS je Roman Rozínek s tématem:
Praktická ochrana naší herpetofauny.
Mapování výskytu obojživelník# a plaz# v !R
Výbor %HS schválil odstartování tohoto projektu %HS ve spolupráci s Ond"ejem Zichou –
Biolib (www.biolib.cz). Zkušební provoz na t$chto stránkách byl zahájen. Vyzkoušejte,
p"ipomínkujte (www.biolib.cz/cz/speciesmappings).
Záznamy o výskytu poslouží mj. pro p"ipravovanou dvousvazkovou publikaci „Fauna %R Obojživelníci, plazi“ (Academia) jejímž editorem bude Ji"í Moravec, autorem kapitol o
rozší"ení herpetofauny v %R Vít Zavadil.
Odborná garance
Byla projednána možnost odborné garance %HS dalších akcí.

První z nich bude od p"íštího roku „Obojživelník / plaz roku“ ve spolupráci s Muzeem p"írody
%eský ráj.
Spolupráce s !SOP
Z kancelá"e Úst"ední výkonné rady %SOP p"išla nabídka spolupráce v podob$ zapojení
navržených zástupc# do Oborové rady ochrany obratlovc#. Navrženi jsou: Ivan Rehák,
Roman Rozínek a Martin Šandera.
Zapsal: Martin Šandera
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.
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#.
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, 7. 7. 2006

