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EVOLUČNÍ HISTORIE DVOU RODŮ ČELEDI ANGUIDAE
V ZÁPADNÍM PALEARKTU

Fylogeneticky a ekologicky blízké druhy rost -
lin a živočichů mohou vykazovat výrazně odliš-
nou genetickou diverzitu. V naší práci jsme se
zaměřili na porovnání genetické diverzity
a evoluční historie rodu Anguis a jeho fyloge-
neticky nejpříbuznějšího rodu Pseudopus za-
hrnujícího jen jeden druh P. apodus (blavor
žlutý). Zatímco rod Anguis najdeme od Pyre-
nejského poloostrova po severní Írán, P. apo-
dus je rozšířen od Istrie až po Kazachstán. Na
tomto území druhy obou rodů obývají biotopy
nížin až hor. Data na základě mitochondriální
i jaderné DNA ukázala, že zatímco rod Anguis
je značně fylogeneticky strukturován (pět
druhů s genetickou distancí kolem 8 %, jejichž
vnitrodruhová variabilita je pravděpodobně
ovlivněna topografií terénu), P.apodus tvoří jen

tři linie s maximální genetickou distancí kolem
4 %. Dvě geograficky nejrozsáhlejší linie kore-
spondují se zavedenou vnitrodruhovou
taxono mií a jsou rozšířeny na Balkáně a zá-
padní/severní Anatólii a na Krymu, v Trans -
kavkazské oblasti a ve střední Asii. Třetí
fylogeneticky divergovaná linie byla deteko-
vána v Levantě. V kontrastu s rodem Anguis
také demografické testy u blavora ukázaly, že
dvě hlavní linie neprošly náhlou populační ex-
panzí a jejich areály nebyly zřejmě tak výrazně
ovlivněny historickými klimatickými změnami.
Relativně nízká genetická strukturovanost
a rozsáhlá geografická distribuce blavora může
souviset s migrační schopností, oviparií a eko-
logickou plasticitou druhu.

však objemnější. Nadměrný lov druhů, které
nejsou na těchto seznamech, se velmi výrazně
podílí na populacích úmluvou vázaných. V pří-
padě tříd Amphibia i Reptilia došlo k dalším
rozšířením na posledním platném seznamu. Je

však otázkou, zda toto rozšiřování povede
k omezení obchodu tak, aby se účinnost celé
úmluvy pozitivně projevila v jejich ochraně
a především stavu.
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NOVÁ LOKALITA UŽOVKY STROMOVÉ V POVLTAVÍ

ANTONÍN KRÁSA
AOPK ČR, RP Jižní Morava, Správa CHKO Moravský kras

Užovka stromová (Zamenis longissimus)
patří k našim nejvzácnějším plazům, a proto
pro ni byl v roce 2008 schválen záchranný pro-
gram a věnuje se jí velká pozornost. Zároveň
v posledních letech probíhá mapování výskytu
řady organismů pomocí webu biolib.cz, díky
němuž jsme se dozvěděli o několika nálezech
užovky stromové z Povltaví. Tyto nálezy byly
doplněny fotografií, díky čemuž bylo jasné, že
nejde o špatné určení. Na podzim roku 2014
jsme se snažili výskyt ověřit v terénu, stejně
jako při několika návštěvách v roce 2015. Ty ne-

byly úspěšné, ale intenzivní průzkum v letech
2016 a 2017 již přinesl řadu nálezů přímo v te-
rénu i dalších dokladů od veřejnosti. To vše při-
spělo k poznání zdejší populace, byť jsou naše
znalosti stále omezené. Relativně nejvíce víme
o areálu, odhad početnosti však není možné
zatím udělat. Na druhou stranu je zřejmé, že je
zdejší populace početná, pravidelně se roz-
množuje a nehrozí ji nějaká velká bezpro-
střední rizika. V rámci příspěvku bych vás rád
seznámil s dosavadními zjištěními.
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