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Pond slider (Trachemys scripta) is in the Czech Republic casual alien species that is 
attempting to reproduce. The first mention of the pond slider in our area come from 60‘s of 
the 20th century. Based on published data, verbal notices and unpublished data we put together 
a list of 269 records of pond slider in the Czech Republic. In 12 cases we recorded 10 or more 
individuals. 7 attempts of reproduction were noted. In one case, eggs were successfully 
artificially incubated for the period of 95 days at the 25,5 °C. Data was put into a map. The 
main areas of occurrence are regions with warmer climate and higher residential density. 
Locally pond slider may affect native species of flora and fauna, but on basis of current state 
of knowledge it cannot be described as pest species. Sliders are found in more than 99% at a 
distance of 750 meters from the addressable point and altitude to 451 m above sea level. In 
the wild of the Czech Republic there are records of some other taxa of non-native freshwater 
turtles which are available on the market. There are turtles of genera Chelydra, Graptemys, 
Mauremys and Pseudemys. These turtles are able to survive in natural conditions of the Czech 
Republic for several seasons. Our goals in the near future are: A website with information not 
only about the possibilities for unwanted turtles, studying reproductive biology of pond slider 
and other monitoring and evaluation of distribution of alien freshwater turtle species in the 
Czech Republic. Project is supported by Museum of Nature Czech Paradise (Muzeum Přírody 
Český Ráj). Interim results were used for the bachelor thesis, Brejcha (2010), published in 
bulletin of Czech Herpetological Society: Herpetological Information (2009 and 2010) and 
provided for the global database of invasive species led by the Invasive Species Specialist 
Group under the IUCN. 
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Genový tok mezi blízce příbuznými druhy je obvykle nižší na pohlavních chromosomech než 
na autosomech. Zatím však bylo provedeno jen málo studií, které by detailně zkoumaly, jak se 
liší genový tok podél pohlavních chromosomů, a odhadly počet lokusů, které přispívají k 
reprodukční izolaci. Cílem této studie je prozkoumat míru genového toku podél chromosomu 
Z u dvou druhů slavíků, slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) a slavíka tmavého (L. 

luscinia). Za tímto účelem jsme osekvenovali 12 lokusů rovnoměrně rozmístěných podél 
celého chromosomu Z u více než dvaceti jedinců obou druhů slavíků z oblasti alopatrie. 
Předběžná analýza těchto dat ukázala, že absence genového toku mezi druhy se týká téměř 
celého chromosomu Z. To může být teoreticky způsobeno buď potlačením rekombinace na 
chromosomu Z mezi druhy, anebo přítomností několika “speciačních” genů na chromosomu 
Z. Abychom rozlišili mezi těmito dvěma hypotézami, provedli jsme genotypování 200 
sympatrických jedinců pomocí dvou druhově specifických SNP markerů ležících na různých 
částech chromosomu Z. Dva z analyzovaných jedinců vykazovali rekombinantní genotyp, což 
dokládá, že chromosom Z rekombinuje mezi druhy. Je tedy pravděpodobné, že na 
chromosomu Z existuje několik “speciačních” genů. Analýza genotypů sympatrických 
jedinců ve více lokusech na chromosomu Z nám umožní lépe odhadnout minimální počet 
lokusů na chromosomu Z, které přispívají k reprodukční izolaci mezi oběma druhy slavíků.  
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Koroptev polní je typickým představitelem avifauny otevřené zemědělské krajiny. Populace 
tohoto druhu byla negativně ovlivněna kolektivizací zemědělství v 50. letech, v důsledku 
čehož se koroptev stala ve Střední Evropě ohroženým druhem. To vedlo k pokusům o umělé 
navrácení koroptve do volné přírody. Zůstává však otázkou, zda jsou uměle odchovaní ptáci 
v dobrém zdravotním stavu a pro tento záměr vhodní. Dobrými indikátory zdravotního stavu 
mohou být ornamenty a hematologické znaky, do jaké míry však druhotné ornamenty 
signalizují individuální kondici je nejasné. Zaměřili jsme se proto na vztahy mezi 
hematologickými parametry (diferenciální počet leukocytů, absolutní počet leukocytů, 
diferenciální počet erytrocytů, hematokrit, aktivita komplementu), a dalšími kondičně 
závislými znaky (tělesná hmotnost, délka tarsu, zánětlivá imunitní odpověď, přežívání, 
párování) a mírou exprese ornamentů (karotenoidní a melanodiní ornamentace) jak u ptáků 
narozených v zajetí, tak u divoké populace koroptve polní. Výsledky ukazují, že diferenciální 
počet leukocytů (který ukazuje na stav imunitního systému) koreluje s velikostí 
karotenoidního i melaninového ornamentu i s některými parametry barvy karotenoidního 
ornamentu, který je prediktorem kvality jedince ve vnitrodruhových sociálních interakcích. 
Data umožňují srovnání hematologických parametrů a ornamentace divoce žijících a 
odchovaných koroptví a mohou být využita ke zkvalitnění managementu re-introdukce tohoto 
druhu. Námi sledované kondiční parametry budou navíc vztaženy k přežívání a rychlosti 
párování v divoké, telemetricky sledované populaci koroptve polůní. To umožní posoudit 
závažnost námi měřených parametrů kondice/ornamentace ve vztahu k fitness jedinců.   
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Antimikrobiální proteiny obsažené v bílku jsou součástí tzv. maternálních efektů zahrnujících 
negenetickou složku vkládanou do ptačího vejce během oogeneze. Předpokládá se, že tyto 
proteiny mohou hrát zásadní roli v udržení životaschopnosti embrya, díky své antimikrobiální 
aktivitě. U druhů, jejichž snůšky zůstávají až do doby kompletace vystaveny vlivům okolního 
prostředí, mohou tyto proteiny snižovat riziko mikrobiální infekce, která má za následek 
snížení líhnivosti. Zároveň se předpokládá, že tyto proteiny mohou svým specifickým 
způsobem ovlivňovat výsledný fenotyp mláděte, především jeho velikost a imunitu v ranné 
postembryonální fázi. Experimentální studie, které by vliv antimikrobiálních peptidů na 
fenotyp mláďat přímo testovaly, však doposud nebyly publikovány.Ve svém výzkumu jsme 
se proto zaměřili na ověření významu jednoho z nich, konkrétně avidinu, jehož 
bakteriostatická funkce vychází ze schopnosti vázat dostupný biotin, který je zásadním 
růstovým prekurzorem. Koncentraci tohoto proteinu v bílku jsme experimentálně zvyšovali u 



tří linií křepelky japonské (Conturnix japonica), které se liší v rychlosti růstu bezprostředně 
po vylíhnutí. Tím jsme testovali hypotézu, že experimentální zvýšení koncentrace avidinu 
ovlivní líhnivost vajec, růst mláďat a jejich imunologické parametry (antimikrobiální aktivita 
krevní plazmy, reakce na LPS). 
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Hybridizace mezi blízce příbuznými druhy savců je často provázena abnormálním růstem 
placent a plodů. Z pohledu evoluční biologie jsou naše znalosti o podílu takových 
mezidruhových nekompatibilit na speciaci stále nedostatečné. V této studii jsme zjišťovali, 
zda abnormální růst placent či plodů přispívá k reprodukční izolaci dvou poddruhů myši 
domácí, Mus musculus musculus a M. m. domesticus, které jsou v ranné fázi speciace a 
v přírodě se stále kříží. S využitím dvou inbredních kmenů odvozených od M. m. musculus 
(PWD/Ph, STUS) a dvou inbredních kmenů odvozených od M. m. domesticus (C57BL6/J, 
SCHEST) jsme provedli čtyři různé vnitro-poddruhové a čtyři různé mezi-poddruhové 
křížení. Zjistili jsme, že v souladu s teorií rodičovského konfliktu, je velikost placenty u 
hybridů více ovlivněna otcem, zatímco velikost plodu matkou. Po odstranění vlivu hmotnosti 
matky a otce jsme nezaznamenali signifikantní rozdíl ve velikosti placent ani plodů u vnitro-
poddruhových a mezi-poddruhových křížení. Naše výsledky ukazují, že při hybridizaci mezi 
poddruhy myši domácí nevznikají abnormality v prenatálním vývoji, jak to bylo pozorováno u 
hybridů mezi vzdálenějšími druhy myší. Prenatální abnormality vzniklé v důsledku 
rodičovských konfliktů jsou tak alespoň u myší pravděpodobně spíše následkem speciace než 
její příčinou. 
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Rákosníci rodu Acrocephalus, podrodu Notiocichla, prodělali během posledních 5 milionů let 
adaptivní radiaci, která dala vzniknout osmi druhům obývajícím celou Eurasii a Afriku. 
Většina druhů je morfologicky velmi podobná, liší se však ekologickými nároky, migrační 



strategií a zpěvem. Mezi jednotlivými druhy dochází v přírodě k hybridizaci, a to nejen mezi 
sesterskými druhy. Cílem této studie je provést detailní populačně genetickou analýzu u tří 
druhů rákosníků podrodu Notiocichla, jejichž hnízdní areál se překrývá v Evropě: rákosníka 
obecného (A. scirpaceus), rákosníka zpěvného (A. palustris) a rákosníka pokřovního (A. 

dumetorum). Rákosník obecný a rákosník zpěvný jsou si podle známé fylogeneze geneticky 
příbuznější, ekologicky jsou si však podobnější rákosník zpěvný a rákosník pokřovní. Naším 
cílem je zjistit, zda je míra mezidruhového genového toku více ovlivněna genetickou anebo 
ekologickou vzdáleností mezi druhy. Za tímto účelem jsme osekvenovali 7 jaderných genů u 
17-31 jedinců všech tří druhů rákosníků. Výsledky nám naznačí, které reprodukčně izolační 
mechanismy hrají důležitou roli ve speciaci rákosníků.     
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The genus Rousettus represents only fruit bat genus distributed both in Asia and Africa and 
reaches northern distributional limits of the family Pteropodidae. This unusual distribution 
pattern is related to the ability of echolocation sensu stricto, subsequent cave dwelling 
strategy, the capacity to survive independently of forest blocks and probably other site 
specific adaptations to relatively cold and dry climate. We aim to infer genetic structure of the 
Egyptian fruit bat (Rousettus aegyptiacus) populations in Mediterranean basin and adjacent 
range patches using 20 nuclear microsatellites and current approaches of population genetics. 
Bayesian clustering of the dataset based on 571 individuals revealed distant position of 
Eastern African individuals. Within northern part of the range, there is marked separation of 
Cypriot population. For higher K, the isolation of Persian and Arabian colonies and the demes 
from Egypt is supported. The results highlight the role of sea barriers in restriction of gene 
flow and evolution of population substructure in fruit bats, which is also corroborated by 
biogeographic patterns within the family known from other areas, and suggest the possibility 
of nascent island speciation in Rousettus eagyptiacus on Cyprus. 
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Mnoho sociálně monogamních druhů ptáků využívá mimopárové paternity (EPP – extra pair 
paternity) jako alternativní způsob rozmnožování. Samci mohou plodit mláďata se samicemi 
mimo sociální pár a zároveň ztrácet paternitu ve vlastních hnízdech. EPP tak mohou (ale 
nemusí) přispívat ke zvýšené variabilitě v reprodukčním úspěchu samců a přispívat k evoluci 
druhotných ornamentů (pohlavního dimorfismu). U vlaštovky obecné, zejména u evropského 
poddruhu (Hirundo rustica rustica), jsou druhotným pohlavním znakem délka a symetrie 
ocasních per. Samci s delšími rýdovacími pery jsou pro samice atraktivnější a předpokládá se, 
že mají více mimopárových mláďat, a tím pádem i vyšší reprodukční úspěch. Přesto není 
dosud známo, jakým způsobem jsou mimopárové paternity u evropských populací 
distribuovány, a do jaké míry ovlivňuje ornament, věk a schopnost samce získat mimopárové 
partnerky, jeho reprodukční úspěch. V rámci našeho výzkumu, který probíhal v letech 2010-
2011 v jižních Čechách, byla sledována populace 60 hnízdících párů. Analýza paternit byla 
prováděna pomocí mikrosatelitových lokusů. Cílem bylo stanovení (1) komponent fitness 
samců, včetně relativního příspěvku promiskuitního chování, (2) meziroční opakovatelnosti 
zisků a ztrát plynoucího z promiskuitního chování jednotlivých samců, a (3) vztahu mezi 
ornamentací a věkem samce a jeho úspěšnosti v EPP. Využita jsou data manipulativního 
experimentu, ve kterém byla náhodně vybraná třetina samců manipulována zkrácením 
rýdovacích per o 2 cm, druhá třetina byla manipulována prodloužením rýdovacích per o 2 cm 
a zbytek tvořil kontrolní skupinu. Manipulace byly prováděny v období mezi 1. a 2. 
hnízděním. To umožňuje porovnat reprodukční úspěšnost daného samce před experimentem a 
po experimentu v rámci jedné sezóny. 
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Prvním cílem bylo u dvou rypošů čeledi bathyergidae, Fukomys mechowii a Fukomys anselli, 

identifikovat a lokalizovat primární zrakovou kůru. K tomu jsme využili retrográdní značení 
nervových drah tracery FastBlue, DiamidinoYellow, Ctb Green, Ctb Red, které byly 
s použitím stereotaktického přístupu systematicky injektovány do temporální a okcipitální 
mozkové kůry. Po osmi až deseti dnech byla zvířata perfúzně fixována a jejich mozky 
vypreparovány. Thalamus byl řezán ve frontální rovině, mozková kůra byla namontována na 
plocho a řezána tangenciálně; získaná data následně fotograficky zdokumentována. 
Retrográdní projekce z okcipitální kůry terminovaly v rozsáhlých oblastech thalamu. Fokální 
injekce Fast blue do kaudo-laterální části mozkové kůry vyústila u dvou zvířat v terminaci 
 v dorzální části nucleus geniculati lateralis (dLGN), čímž byla jednoznačně prokázaná 
přítomnost primární zrakové kůry. Zraková kůra námi studovaných druhů Fukomys mechowii 

a Fukomys anselli je silně redukována a je posunuta do nezvyklé kaudo-laterální polohy, ve 
které se u makroftalmických zvířat obvykle nachází kůra sluchová.  

Dalším cílem naší práce bylo odhadnout na základě hustoty gangliových buněk sítnice 
zrakovou ostrost u echolokujících netopýrů, kteří se liší svými loveckými strategiemi a tedy 
senzorickými nároky. Druhy Plecotus auritus a Myotis myotis loví kořist z povrchu listů 
respektive z povrchu země, druh Nyctalus notula je typickým vzdušným lovcem. Velikost oka 
se u studovaných druhů pohybuje mezi 3,2 mm (M. myotis) a 2,3 mm (P. auritus); počet 
optických vláken a gangliových buněk (GB) mezi 16 až 20 tisíci. Jejich maximální hustota je 
kolem 6800 GB/mm2. Vzhledem k různé velikosti oka, obdobná hustota GB vyústí v různou 
zrakovou ostrost – 1,4 cy/º u druhu P. auritus, 0,99 cy/º u druhu N. noctula. Větší redukci 
zraku u druhu N. noctula. dokládá jak nižší počet optických vláken, tak struktura optického 
nervu – až 25% axonů je u tohoto druhu nemyelinizovaných; u druhů M. myotis a P. auritus 
tvoří nemyelinizovaná vlákna méně než 5%. 
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Mihule, jakožto zástupce bezčelistnaté větve obratlovců, je unikátní modelový organismus 
pro studium dávných evolučních událostí na samém počátku historie obratlovců, jako je vznik 
čelistí a buněčné skeletální tkáně. Její larva má v přední části hlavy specifickou podpůrnou 
pojivovou tkáň, mukochrupavku, která tvoří vícero v různé míře definovatelných elementů 
v místech, kde čelistnatí obratlovci nesou primárně chrupavčitý mandibulární (čelistní) a 
hyoidní (jazylkový) oblouk. Na základě pečlivého srovnání vývoje a molekulárních 
charakteristik této oblasti mezi těmito dvěma skupinami lze získat náhled na možnou evoluční 
identitu mukochrupavčitých elementů a jejich vztah k organizaci tělního plánu našeho 
společného předka. Já se zabývám pozdní embryogenezí druhu Petromyzon marinus, za 
pomoci techniky in-situ hybridizace (ISH) studuji expresi markerů buněčných populací, které 
se v oblasti okolo ústní dutiny nacházejí. Analyzoval jsem některé markery buněk neurální 
lišty, především její skeletogenní subpopulace. Další metodou je visualisace sagitálních 
vibratomových řezů na skenovacím elektronovém mikroskopu, která odhaluje prostorové 
změny během utváření ústní dutiny (stomodea) a vývoj rozhraní endodermu a ektodermu. 
Významná část projektu proběhne na pracovišti na University of Colorado, kde budu provádět 
hybridizace a analýzu exprese markerů mesodermu a dále dalších potencionálních regulátorů 
tvorby hlavového skeletu. Cílem bude přispět k sestavení možné genové regulační sítě 
charakterizující tuto jedinečnou mihulí tkáň, která by umožnila srovnání s regulací pravé 
kolagenní chrupavky čelistnatých obratlovců a náhled do její evoluce. 
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Praha 2 

 
Nedílnou součástí oplození u savců je akrozomální reakce (AR), která je spouštěna primární 
vazbou spermie na zona pellucida vajíčka nebo probíhá spontánně. Právě mechanismus 
spontánní akrozomální reakce u myšovitých hlodavců není doposud objasněn. Neví se, zda 
slouží výhradně pro rozpojení tzv. "vláčků" nebo zda reprezentuje určitou selekční výhodu 
pro spermie v promiskuitním prostředí. U myší (Mus) a myšic (Apodemus) je dokumentována 



vysoká míra spontánní AR, jejíž procento stoupá u promiskuitních druhů až na 60%. Otázkou 
zůstává, která spermie je nakonec schopná oplodnit vajíčko? Ta, z majoritní populace spermií 
po spontánní AR nebo ta, z minoritní populace s intaktním akrozómem? Během AR dochází 
za pomoci aktinového cytoskeletu k  relokalizaci primárního vazebného proteinu IZUMO. 
Tato relokalizace by tedy měla být zásadním markerem schopnosti spermie oplodnit vajíčko. 
Dalším důležitým  proteinem podílejícím se na integritě akrozómu je komplement regulující 
protein CD46 exprimovaný na akrozomální membráně spermií. Tento protein však není u 
promiskuitních druhů Apodemus  s vysokou mírou spontánní AR translatován. Případné 
rozdíly v relokalizaci proteinu  IZUMO a CD46 by měly přispět k objasnění, zda spermie po 
spontánní AR jsou schopny oplodnit vajíčko bez nutnosti primární vazby na zona pellucida, 
která AR spouští.Tento mechanismus by reprezentoval unikátní strategii urychlení 
fertilizačního procesu pod selekčním tlakem vnitrodruhové kompetice. 
 
 


