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TYPE LOCALITY OF HOLODACTYLUS AFRICANUS
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Africký gekončík Holodactylus africanus
byl popsán Oskarem Boettgerem v roce 1893
na základě jediného exempláře z lokality „Ab-
dallah to the north of Webi“. Typový jedinec byl
získán během první expedice vedené princem
Eugeniem Ruspolim do oblasti afrického rohu
v roce 1891, která mířila z Berbery k řece She-
belle (Ruspoli 1892, Milosevich 1895). Protože
místo Abdallah na současných mapách neexis-
tuje, byla provedena rekonstrukce trasy expe-
dice z roku 1891 a studiem dobové literatury
bylo dohledáno, že jméno Abdallah náleželo
kmeni žijícímu v oblasti řeky Shebelle (Rossi
1898). Expedice vyšla z přístavního města Ber-
bera přes Golis Mountains, Oodweyne do

města Warandab, kde dosáhla řeky Fafen a dále
pak pokračovala na jih až k řece Shebelle. Po
překročení řeky Shebelle měla expedice
v plánu dojít až k řece Juba, ale díky nesnázím,
které nastaly, ušla pouze část cesty, aby nako-
nec překročila zpět řeku Shebele poblíž města
Imi, kde se tok řeky stáčí z jihu na východ. Emi-
lio Dal Seno (Rossi 1898) zmiňuje ve svém
cesto pise existenci místa jménem Hemlo, obý-
vaného kmenem Abdallah, právě v této oblasti.
Zpáteční cesta vedla severovýchodním smě-
rem do města Warandab a dále na sever zpět do
Berbery. Výsledkem výzkumu první expedice
Eugenia Ruspoliho je mapa s vyznačením cesty,
kterou expedice v roce 1891 prošla.

Korytnačka Testudo graeca (Testudinidae) je
pomerne bežným druhom herpetofauny rozší-
reným od Maroka po východný Irán. Za jej evo-
lučné centrum je považovaný kaukazský
región, kde sa stretáva niekoľko mitochondriál -
nych línií. Druh sa vyznačuje výraznou morfo-
logickou variabilitou a ekologickou plasticitou.
Vďaka vysokej fenotypovej variabilite vo veľko -
sti, sfarbení a tvare karapaxu bolo v posledných
desaťročiach opísaných vyše 20 taxónov na
úrovni poddruhu, druhu či dokonca samostat-
ného rodu. Použitím markerov mitochondriál-
nej a jadrovej DNA sme zistili, že genetická
variabilita T. graeca je výrazne nižšia ako varia-
bilita morfologická a že vymedzovanie morfo-
logicky odlišných populácií ako samostatných
taxónov je evolučne neopodstatnené. Na Blíz-

kom východe boli identifikované mitochon -
driálne línie, ktoré môžeme hodnotiť ako pod-
druhy T. graeca ibera, T. graeca armeniaca, T.
graeca terrestris,T. graeca buxtoni a T. graeca
zarudnyi. V rámci Blízkeho východu sú T.
graeca ibera a T. graeca armeniaca rozšírené
v kaukazskej oblasti (prvý z nich siaha ďalej až
na Balkán). Testudo graeca terrestris obýva Le-
vantu až východné Turecko. Testudo graeca
buxtoni je rozšírená v západnom a centrálnom
Iráne, kde na ňu nadväzuje T. graeca zarudnyi
siahajúca až do východného Iránu. Podľa demo-
grafických analýz a modelovania SDM sa areál
troch poddruhov rozšírených v Iráne a na Kau-
kaze výrazne nezmenil od najväčšieho glaciál-
neho zaľadnenia (LGM, asi pred 21 tis. rokmi).
Korytnačky neprežívali LGM v geograficky ma-

GENETICKÁ VARIABILITA A HISTORICKÁ DYNAMIKA
AREÁLU KORYTNAČKY TESTUDO GRAECA
(TESTUDINIDAE) NA BLÍZKOM VÝCHODE

PETER MIKULÍČEK1, P. ŠIROKÝ2, D. JANDZIK1,3, H. JAVANBAKHT4, 
M. SHARIFI4, F. IHLOW5, D. RÖDDER5, D. JABLONSKI1, U. FRITZ6

1Katedra zoológie, Univerzita Komenského, Bratislava; 2Ústav biologie a chorob volně
žijících zvířat, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno; 3Department of Ecology

and Evolutionary Biology, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA; 
4Department of Biology, University of Guilan, Rasht, Iran; 

5Herpetology Section, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, 
Bonn, Germany; 6Museum of Zoology, Senckenberg Dresden, Dresden, Germany


	HI_2018_01 obalka_1
	HI_2018_01 obalka_2
	HI_2018_02 obsah uvodnik
	HI_2018_03 reporty
	HI_2018_04 abstrakty
	HI_2018_05 studenti
	HI_2018_06 bibliografie
	HI_2018_07 obalka_3
	HI_2018_07 obalka_4

