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Slepýši (Anguis) představují beznohé ještěry
z čeledi Anguidae rozšířené v západním Pale-
arktu, zejména v Evropě. V současnosti je
známo pět druhů se značně parapatrickým roz-
šířením, jejichž současné areály vytvářejí čtyři
sekundární kontaktní zóny. 

Dva druhy jsou široce rozšířené převážně
v západní (A. fragilis) a východní (A. colchica)
Evropě. Na styku jejich areálů rozšíření se
táhne sekundární kontaktní zóna, která vede od
Pobaltí přes střední Evropu až na severo -
východní Balkán. Ta představuje jedinečnou,
více než 2 000 km dlouhou přírodní laboratoř
ideální ke studiu mikroevolučních procesů,

které formují bariéry udržující divergenci mezi
dvěma druhy s probíhajícím tokem genů.
V rámci začínajícího projektu budeme studovat
tento modelový systém v oblasti střední Evropy
a severního Balkánu. Cílem bude zjistit varia-
bilitu a rozsah toku genů na genomové škále
a testovat asociaci mezi variabilitou genomu
a faktorů vnějšího prostředí. To nám umožní
zhodnotit, zda dva studované druhy slepýšů
reagují na faktory vnějšího prostředí podobně,
anebo odlišně, a pochopit, v jaké míře se v kon-
taktní zóně uplatňuje exogenní vs. endogenní
selekce.

Výzkum je podpořen grantem GAČR 18-24544S.

Straty vody výparom sú významnou ekofyzio-
logickou vlastnosťou živočíchov vplývajúcou
na schopnosť osídľovať rôzne typy prostredia.
Terestrické druhy šupinatých plazov žijú často
v prostredí s obmedzenou dostupnosťou vody,
a preto je pre ne hospodárenie s vodou zá-
sadné. K najväčším stratám vody u tejto sku-
piny dochádza vyparovaním z povrchu tela
a dýchaním. Z tohto dôvodu môžu straty vody
výparom u plazov ovplyvňovať okrem podmie-
nok prostredia predovšetkým veľkosť tela,
rýchlosť energetického metabolizmu a morfo-
lógia šupín pokrývajúcich telo. 

V našom výskume sme sa preto zamerali na
skúmanie vzťahov medzi stratami vody výpa-
rom a faktormi, ktoré ich ovplyvňujú. Realizo-
vali sme to na 18 druhoch gekónov čeľade

Eublepharidae s rozmanitou veľkosťou tela a ži-
júcich v rôznych habitatoch. Straty vody výpa-
rom a rýchlosť štandardného metabolizmu sme
merali pomocou prietokovej respirometrie.
Predbežné výsledky ukazujú, že u tropických
druhov je výpar najvyšší a u druhov žijúcich
v púštnych oblastiach dosahuje najnižšie hod-
noty. To naznačuje, že najvýraznejší vplyv na
straty vody výparom majú podmienky prostre-
dia, kde jednotlivé druhy žijú. Miera strát vody
výparom u gekónov čeľade Eublepharidae sa
zdá byť preto výrazne adaptívna. 

Ďalší výskum by mal odhaliť, do akej miery
sú pozorované rozdiely medzi skúmanými
druhmi evolučne konzervatívne a v akom
smere sa menili počas evolúcie predmetnej
skupiny.

SLEPÝŠI – NOVÝ PLAZÍ MODEL VE VÝZKUMU 
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