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1 Úvod
1.1 CÍLE PRÁCE
V rámci skupiny Reptilia, existují taxony, které hybridizují velmi snadno a naopak taxony,
kde je hybridizace vzácná. Údaje o křížení mezi jednotlivými druhy plazů jsou však
roztroušeny jak ve vědecké, tak i teraristické literatuře a jejich taxonomická distribuce nebyla
dosud v žádné vědecké práci podrobně sumarizována.
Cílem této bakalářské práce je najít v rámci plazů skupiny, kde je hybridizace častým
jevem a podívat se na to, co tyto skupiny spojuje.
1) Je výskyt hybridizujících druhů častější u skupin s adaptivní radiací?
2) Vyskytují se hybridi častěji u skupin s teplotně určeným pohlavím?
3) Koreluje množství jednotlivých hybridizací v taxonech s vědeckým zájmem o tento
taxon?

1.2 HYBRIDIZACE
Hybridizace je definovaná jako křížení jedinců dvou populací nebo skupin populací, které
jsou rozeznatelné na základě jednoho či více znaků a je jedním z faktorů, který zvyšuje
biodiverzitu organismů. Křížením dvou ancestrálních druhů totiž dochází k rekombinaci jejich
genotypů, což může vést ke vzniku nového taxonu. Tento proces je možná rychlejší než je
možný vznik druhu díky hromadění mutací (Dowling a Secor, 1997).
Definice hybridního taxonu podle Dowelinga a Secora (1997) přitom zní: „Hybridní taxon
je nezávisle se vyvíjející, historicky stabilní populace nebo skupina populací vlastnící unikátní
kombinaci dědičných vlastností, které vznikly křížením zástupců dvou či více samostatných
jednotek (např. rasy, poddruhy, druhy atd.).“
Hybridní linie jsou typické přítomností přechodných morfologických znaků obou
ancestrálních druhů, zvýšenou heterozygotností v jaderných genových lokusech (obvykle
allozymy) nebo výskytem polyploidie či partenogeneze.
S polyploidizací souvisí i fitness těchto hybridů. Přiklady polyploidních hybridů u
obratlovců jsou známy například u ryb (Chenuil et al.,1999) a žab (Jackson and Tinsley,
2003). Je nutno poznamenat, že i u těchto druhů se vyskytují obtíže při reprodukci a vyžadují
často gynogenezi (oplodnění vyžaduje penetraci spermie do vajíčka, její genom se ale
nepoužije) (Bullini et al., 1994). Většina hybridních druhů plazů s polyploidní sadou
chromozomů se vyrovnává s těmito obtížemi unisexuální reprodukcí, tj. partenogenezí (např.
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rod Cnemidophorus – Cole a Dessauer, 1993 nebo Heteronotia binoei – Moritz, 1991b) nebo
bývají často sterilní (např. u kavkazských ještěrek rodu Darevkia - Darevsky a Kulikova,
1964 nebo u rodu Cnemidophorus - Dessauer et al., 2000).
Ačkoliv pozitivní role mezidruhové hybridizace na diverzitu druhů byla prokázána
zejména u rostlin, v živočišné říši je, v mnoha případech, na tento jev pohlíženo jako na
poměrně vzácnou událost, která snižuje fitness (viabilitu a fertilitu) těchto hybridů. To je však
jen jeden úhel pohledu. Například u obratlovců existují plodní hybridi z přírody i mezi velmi
fylogeneticky vzdálenými skupinami. U těchto skupin by se dalo předpokládat, že budou mít
již vytvořenou alespoň jednu z reprodukčně izolačních bariér a to díky odlišnosti jaderných
genů, rozdílným strukturám chromozómů nebo cytoplazmatické inkompatibilitě. Příkladem
takových skupin jsou žáby rodů Hyla X Pseudacris, které divergovaly před 80 milióny lety
nebo mořské želvy rodů Chelonia X Caretta, které divergovaly před 50 – 75 milióny lety. Pro
ptáky je tato fylogenetická vzdálenost už jen asi 20 milionů let a pro savce 3 milióny let
(Karl et al., 1995).

1.3 ROLE HYBRIDIZACE NA SPECIACI
1.3.1 Rekombinační speciace
Jak už bylo řečeno, mezidruhová hybridizace je jedním z možných faktorů, který iniciuje
speciaci, díky generování různých kombinací genotypů rodičovských druhů. Hybridní jedinci
s některou z těchto kombinací pak mohou být fertilní a mít odlišné ekologické nároky na
prostředí než původní druhy. Pokud se mezi těmito hybridními jedinci a rodičovskými druhy
vytvoří dostatečně silná reprodukční bariéra, může hybridizace vést ke vzniku nového druhu
(Frégr, 2005). To však není tak jednoduché. Hybridi často vznikají v oblastech, kde se
střetávají dva druhy, v tzv. hybridních zónách. Tyto zóny reprezentují konflikt mezi udržením
(reinforcement) a rozrušením (introgression) druhové koheze. Reinforcement eliminuje
hybridizaci díky evoluci prekopulačních bariér, zatímco introgrese díky toku genů má za
následek splyvání dvou rodičovských typů (Reed et al., 1995).

1.3.2 Partenogeneze
Jiným způsobem, jak může díky hybridizaci vzniknout nový druh, je partenogeneze.
Partenogeneze je asexuální způsob rozmnožování, při němž vajíčko není meiósou redukováno
a vyvíjí se bez přítomnosti a iniciace spermie. Potomci takovéhoto reprodukčního systému by
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měli být naprosto identickými klony, ale v některých případech tomu tak není, např.
Cnemidophorus tesselatus. Tyto partenogenetické samice jsou schopny produkovat
fenotypově odlišné potomky (různé barevné formy) (Walker a Cordes, 2003). Tato variabilita
může být dána mutacemi, rekombinacemi nebo mnohonásobným vznikem partenogeneze
kombinací stejných progenitorů (Parker a Selander, 1976).
Navzdory určité variabilitě partenogenů, asexuální způsob reprodukce neumožňuje oproti
sexuálním druhům generovat dostatečnou variabilitu potřebnou např. pro kooevoluci
s predátory, parazity a kompetitory. A možná proto jsou partenogenetické linie často vázány
na řídce osídlené oblasti, kde jsou tyto interakce relativně slabé (Hamilton et al., 1990 cit., dle
Kearney et al., 2003). Příkladem rozsáhlého osídlení takovéhoto prostředí jsou například
partenogenetické linie komplexu Heteronotia binoei (Gekkonidae) v Austrálii (Moritz, 1991).
U plazů vzniká partenogeneze křížením dvou sexuálních druhů. Přesný princip samotného
vzniku však není dodnes znám.
Jedním z možných vysvětlení je, že při vzniku partenogenetických druhů, hrají velkou roli
právě pohlavní chromozomy (Murphy et al., 2000). Čeleď Lacertidae má geneticky určené
pohlaví pomocí ZZ/ZW chromozomového systému. Právě partenogenetické druhy rodu
Darevskia, např. Darevskia dahli, D. armeniaca nebo D. unisexualis mají ve svém karytypu
odvozený mikro-heteromorfický W chromosom pocházející od jejich mateřského druhu
(Kupriyanova,

1989).

Nejenom

fylogeneticky

daná

morfologická

odlišnost

heterochromozomu je zodpovědná za vznik partenogeneze. Murphy et al. (2000) spekulují o
tom, že právě geny na W chromozomu by mohly být zodpovědné za úspěšný vznik
partenogeneze (Murphy et al., 2000). Dále však Murphy et al. (2000) uvádějí, že vysvětlení
vzniku partenogeneze je dáno spíše komplexní příčinou. Ta je dána jak genetickými a
fylogenetickými omezeními, tak možná i ekologicky, díky disturbovanému prosředí (Wright a
Lowe, 1968 cit. dle Murphy et al., 2000).
Mnoho autorů (Cole et al., 1990, Cole et al., 1995; Darevsky, 1985 cit. dle Fu et al., 2000;
Moritz et al., 1989 dle Reeder et al., 2002; Kearney a Moussalli, 2003) se domnívá, že vznik
partenogeneze u různých skupin plazů mohl být podpořen změnámi podnebí v pozdním
Pleistocénu nebo po něm. Docházelo totiž k sekundárním kontaktům druhů, které se stáhly
během doby ledové do refúgií. Tento sekundární kontakt mohl pak zapřičinit jejich následnou
hybridizaci. Jelikož partenogenetický druhy se zdají být lépe

přizpůsobeny na tvrdší

nehostinné podmínky, např. Heteronotia binoei (Gekkonidae) v aridních oblastech Austrálie
(Strasburg a Kearney, 2005), mohly tyto druhy rozšířit svůj areál a přežít do dnešní doby.
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Zda vznik partenogeneze lze opravdu datovat na období pozdního Pleistocénu, však není u
všech případů dostatečně podložen daty. Toto vysvětlení je často použito u případů vzniku
partenogenetických linií z ancestorů s ekologicky odlišnými nároky na prostředí. Hledá se
totiž příčina kontaktu umožňující jejich hybridizaci. Jednou z možností jsou právě velké
změny po období Pleistocénu. Příkladem těchto nepodložených dohadů je vznik Kentropyx
brockiana

(Teiidae)

(Cole

et

al.,

1995)

nebo

Gymnophthalmus

underwoodi

(Gymnophthalmidae) (Cole et al., 1990). Jiným vysvětlením sekundárního kontaktu dvou
ancestorů mohou být i disturbance způsobené člověkem (Cole et al., 1990).

1.4 ADAPTIVNÍ RADIACE
Adaptivní radiace je rychlá diverzifikace ancestrální populace do několika ekologicky
různých druhů. Tento proces je spojen s vytvořením morfologických nebo fyziologických
adaptací. To se často odehrává v místech, kde existují nevyužívané niky, které jsou následně
obsazeny novými druhy (Seehausen, 2004). Typickým příkladem takových míst jsou jezera
(cichlidy ve Viktoriině jezeře – Salzburger, 2002 cit. dle Seehausen, 2004), ostrovy
(Darwinovy pěnkavy na Galapágách - Freeland a Boag, 1999 cit. dle Seehausen, 2004),
vrcholky hor nebo jiné extrémní habitaty.
Hybridizace je častá zase u populací na ekologických nebo geografických hranicích
rozšíření svého druhu, kde je nízká populační hustota a nedostatek sexuálních partnerů
(Seehausen, 2004). V takovém prostředí může určitá hybridní kombinace genotypů
prosperovat lépe než rodičovské druhy a tím se otvírá prostor pro využívání nových zdrojů
(Carton, 2001; Burke a Arnold, 2001). Seehausen (2004) poukazuje na vzájemnou
provázanost obou procesů: „Ekolgické podmínky vedoucí k hybridizaci jsou také
podmínkami pro adaptivní radiaci“ a tudíž hybridizace by mohla umožnit druhům rychle se
přizpůsobit nový podmínkám a tak adaptivně radiovat.
Toto byl pohled na mezidruhovou hybridizaci jako na proces, který umožňuje adaptivně
radiovat. Na druhou stranu můžeme nahlížet na adaptivní radiaci jako na proces, který
umožňuje do jisté míry druhům hybridizovat, protože druhy, které tímto způsobem radiovaly
jsou si navzájem velice příbuzné a nemusely by mít vytvořenou dostatečnou reprodukční
izolační bariéru.
Problémem je, že nejsou známa žádná kvantifikační kritéria, která by umožňovala
odhadnout, které druhy adaptivně radiovaly. Pokud bychom sledovaly divergenci většiny
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skupin po dostatečně dlouhou dobu, možná by se ukázalo, že podstatná část z nich
divergovala adaptivně. Nicméně pak by termín adaptivní radiace ztratil na svém významu a
jednoduše by vystihoval výsledek normální evoluční diverzifikace. „Termín adaptivní radice
by tedy měl být omezen pouze na ty skupiny, které vykazují neobyčejně velkou divergenci do
různých adaptivních forem“ (Losos a Miles, 2002). Losos a Miles (2002) stanovili kritéria pro
určování, zda v dané skupině proběhla adaptivní radiace. 1) Skupina musí diverzifikovat
adaptivně, tj. druhy musí vytvářet adaptace jako odpověď na prostředí různými způsoby, např.
užíváním různých habitatů nebo zdrojů. 2) Skupiny musí vykazovat neobyčejně velkou
diverzifikaci. Ale jak posoudit rozsáhlost divergence? K tomu se požívají srovnávací metody.
Obě srovnávané skupiny přitom musí být monofyletické a obě skupiny musí být srovnatelné
v mnoha aspektech, např. stáří skupiny, geografické prostředí, způsob výživy. Obě skupiny by
měly mít srovnatelné fenotypové vlastnosti a podobně interagovat s prostředím.

I. ČÁST
2 Přehled hybridizací u plazů
2.1 METODIKA
Pro vytvoření přehledu a sumarizaci dat o hybridizaci u plazů jsem použila několik
zdrojů. Jedním z nich byly databáze vědeckých článků. Nejčastěji jsem používala Zoological
Record, Biological Abstract, Web of Science a BioOne Full Text. Pokud jsem nenalezla plnou
verzi článku, zkoušela jsem je najít pomocí webového vyhledávače http://www.google.com/.
V mnoha případech se mi podařilo získat separáty přímo od autorů, jindy jsem využila
mezinárodní výpůjční službu Národní knihovny České republiky.
Dalšími zdroji informací, i když ne tak věrohodnými, mi byly články z časopisu Akvárium
Terárium a různé internétové stránky viz Literatura.
Napsala jsem dopis i některým členům České herpetologické společnosti, ale bohužel bez
odezvy.
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2.2 VÝSLEDKY

Řád: Squamata
Podřád: Lacertilia (Sauria)
Čeleď: Agamidae
Rozšíření této čeledi je po celé Africe, v jižní a centrální Asii, na některých
Indoaustralských souostrovích, Austrálii a Nové Guinea. Obsahuje asi 45 (52) rodů a 300
(382) druhů (Pough et al., 1998).

Rod: Leiolepis
Tento rod zahrnuje 4 bisexuální (Leiolepis belliana, L. guttata, L. reevesii a L. peguensis) a
3 unisexuální druhy (L. triploida, L. guetherpetersi, L. boehmei) s rozšířením v jihovýchodní
Asii (Darevsky a Kupriyanova, 1993).
Morfologická a karyologická data naznačují, že tyto partenogenetické druhy vznikly
přirozenou mezidruhovou hybridizací v oblasti Thajska a Vietnamu. L. boehmei je nejspíše
diploidní a vznikla hybridizací dvou bisexuálních druhů, který nejsou známy. Na základě
vývojového stavu reprodukční soustavy (ovaria a ovidukty) se zdá, že je tento druh fertilní
(Darevsky a Kupriyanova, 1993).
Další partenogenetický druh L. triploidai je triploidní (Darevsky a Kupriyanova, 1993).
Böhme (1982 cit. dle Darevsky a Kupriyanova, 1993) formuloval pracovní hypotézu, že
triploidní partenogenetický druh vznikl křížením partenogenetické diploidní samice a
bisexuálního samce druhu L. belliana, který je velmi rozšířen v Thajsku. Na základě
morfologie by tou partenogenetickou samicí v tomto případě mohla být L. boehmei (Darevsky
a Kupriyanova, 1993).
U posledního triploidního partenogenetického druhu, L. guentherpetersi, je vznik taky
nejasný. Darevsky a Kupriyanova (1993) se domnívají na základě morfologických a
cytogenetických dat, že vznikl jako druhý stupeň mezidruhové hybridizace. Nejdříve se asi
křížili L. reevesii X L. guttata a takto vznikl unisexuální diploidní druh, který možná později
vyhynul, a ten se zpětně zkřížil s jedním z rodičovských druhů.
Dva posledně zmíněné triploidní partenogenetické druhy vykazují částečnou nebo úplnou
sterilitu, která byla zjišťována opět na stavu ovarií a oviduktů, což nejspíše souvisí s jejich
triploidní sadou chromozomů. U těchto triploidů byla i zjištěna snížená viabilita. Pokud byly
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drženi v teráriích ve standartních podmínkách, počet uhynulých triploidů byl značně vyšší.
Nehledě na tyto výsledky, abundance L. guentherpetersi v přírodě je například srovnatelná
s abundancí bisexuálního druhů L. guttata. Z toho vyplývá, že i malý počet fertilních nebo
částečně fertilních samiček partenogenetického druhu je schopno udržet stabilní populaci
(Darevsky a Kupriyanova, 1993).

Čeleď: Anguidae
Tato čeleď obsahuje asi 115 druhů ve 12 rodech. Má široké rozšíření v Evropě, Asii i
v Americe (Uetz, 2005).

Rod: Anguis
Rod Anguis zahrnuje 2 evropské druhy, z nichž u jednoho, Anguis fragilis, bylo
pozorováno křížení mezi podruhy Anguis fragilis fragilis X A. f. colchicus. Habitaty těchto
dvou poddruhů se přitom vzájemně překrývají (Stojanov, 2001).

Čeleď: Gekkonidae
Tato čeleď obsahuje asi 1076 druhů v 98 rodech (pokud se zahrnuly do této čeledě i
Eublepharidae). Jejich rozšíření je celosvětové s největší divergencí v pouštních a tropických
oblastech (Uetz, 2005). Partenogeneze se v rámci této čeledě vyvinula u několika rodů:
Heteronotia, Hemidactylus, Lepidodactylus nebo Phyllodactylus.

Rod: Gekko
Zahrnuje asi 30 druhů, z nich dva japonské, G. yakuensis a G. hokouensis, spolu občas
hybridizují. Oba druhy spolu žijí na několika místech sympatricky, ale k hybridizaci dochází
jen ojediněle, protože se nenašly F1 hybridi. Hybridní populace tak není udržována produkcí
nových hybridů, ale spíše se hybridi normálně mezi sebou množí. Vyskytuje se převážně
v narušených mikrohabitatech v blízkosti lidí (Toda et al., 2001).

Rod: Heteronotia
Heteronotia zahrnuje 3 druhy žijící v Austrálii. Jeden z nich, Heteronotia binoei, zahrnuje
komplex několika sexuálních a dvě partenogenetické rasy (Moritz, 1983 cit. dle Moritz,
1991b). Triploidní partenogenetické formy vznikly při zpětném křížení sexuální formy
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s diploidní

partenogenetickou

samici,

která

vznikla

dříve

křížením

sexuálních

chromozomových ras „SM6“ X „CA6" komplexu H. binoei. Podle toho, s kterou rodičovkou
rasou proběhlo zpětné křížení vznikly: „A“ rasa s 1 genomem „SM6“ a 2 genomy „CA6“
nebo „B + C“ s 1 genomem „CA6“ a 2 genomy „SM6“ (Moritz, 1984 cit., dle Moritz, 1991a).
Partenogenetický rasy H. binoei mají největší areál, který byl vůbec zaznamenán u
partenogenetických obratlovců (Moritz, 1991; Strasburg a Kearney, 2005). Obývají otevřená
velmi suchá stanoviště se stálým nedostatkem srážek a na mnoha územích žijí sympatricky se
svými rodičovskými liniemi. Ty obývají jen určité distinktní niky (Kearney et al., 2003;
Kearney a Shine, 2004).
Díky velkému rozšíření partenogenů by se dalo uvažovat, že jsou úspěšnější než jejich
méně rozšíření bisexuální příbuzní. Teoretické modely o tom, že by partenogenetické druhy
měly mít dvojnásobnou rozmnožovací výhodu oproti sexuálním druhům (Maynard Smith,
1978 cit. dle Kearney et al., 2005), se u tohoto komplexu H. binoei nepotvrdila.
Partenogenetické rasy měly v laboratorních podmínkách o něco nižší fekunditu (Kearney a
Shine, 2005) a partenogenetičtí potomci se líhly s větší pravděpodobností s nějakou
abnormalitou (Kearney a Shine, 2004). Výhodou pro ně přesto zůstává, že mohou obývat
drsnější a méně osídlené habitaty. Na druhé straně však vykazují zvýšenou výkonnost
(vytrvalostní pohybová aktivita) (Kearney et al., 2005).
Stáří partenogenetických linií se odhaduje na období vzrůstající aridifikace a cyklických
změn podnebí během minulých 6 mil let, jež mohly zapříčinit setkání jinak geneticky i
ekologicky distinktních sexuálních taxonů (Kearney et al., 2003; Strasburg a Kearney, 2005).
Moritz (1991) odhaduje jejich stáří na základě omezené diverzity mtDNA na pár tisíc let zpět.
Předpokládá, že se jednalo o geograficky lokalizovaný vznik v západní Austrálii, odkud se
dále rozšířily do centrální oblasti. I dnes svůj areál stále rozšiřují východním směrem.
Kearney a Moussalli (2003) uvažují i nad tím, že by jejich vznik mohl být spojen
s klimatickými oscilacemi během Pleistocénu, které by sekundární kontakt rodičovských linií
umožnily.

Čeleď: Gymnophthalmidae
Čeleď Gymnophthalmidae zahrnuje 38 rodů a 200 druhů a je rozšířena od jižního Mexika
po Argentinu (Uetz, 2005).
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Rod: Gymnophthalmus
Tento rod zahrnuje 7 druhů, z nichž jeden je parthenogenetický, Gymnophthalmus
underwoodi, obývající otevřené biotopy Jižní Ameriky a Západní Indie. Vznikl jako hybrid
dvou bisexuálních druhů G. speciosus X G. cryptus, které se vyskytují společně jen na
několika místech ve Venezuele. Jelikož i tyto dva ancestrální druhy mají rozdílné habitatové
preference , nabízí se teorie o disturbancích v prostředí během období mezi Pleistocénem a
dneškem nebo disturbancemi způsobenými člověkem (Cole et al., 1990, také viz. Rod
Cnemidophorus). Jako u předchozí skupiny autoři neuvažují jiný mechanismus vedoucí
k hybridizaci než sekundární kontakt v důsledku úbytku vhodného prostředí pro každý druh a
nuceného syntopického výskytu. Proč se nikdo neptá proč tyto dva druhy nemají úspěšné
RIM – je to opravdu jen tím, že se potkaly nedávno? Není to spíš tím, že proti nim není
vedena selekce?

Čeleď: Iguanidae
Zahrnuje 36 druhů v 8 rodech. Amblyrhynchus a Conolophus obývají Galapážské ostrovy,
Cyclura Antily, Brachylophus Fiji a Iguana, Ctenosaura, Dipsosaurus a Sauromalus se
vyskytují od jihozápadní oblasti USA až do tropické Jižni Ameriky (Uetz, 2005).
Tato čeleď je zajímavá tím, že hybridizace zde probíhá jak na mezidruhové (Ctenosaura
similis X C. bakeri; Iguana iguana X I. delicatissima), tak mezirodové úrovni
(Amblyrhynchus cristatus X Conolophus subcristatus; hybrid Ctenosaura similis X C. bakeri
X Iguana iguana).

Rody: Amblyrhynchus a Conolophus
Jak již bylo zmíněno, tyto dva rody žijí na Galapážských ostrovech. V rodě
Amblyrhynchus existuje pouze jeden druh, Amblyrhynchus cristatus, který žije v těsném
sousedství s Conolophus subcristatus. Amlyrhynchus cristatus obývá pobřežní biotopy a živí
se mořskými řasami. Conolopophus subcristatus je potravně vázán zase na opuncie, z nichž
požírá květy a plody a vyskytuje spíše v centru ostrova, ale navštěvuje i pobřeží (Lücker a
Feiler, 2002). To umožňuje jejich vzájemný kontakt.
Hybridizace mezi nimi byla popsána už dříve a byla i morfologicky a geneticky prokázána
přítomnost hybridů (Rassmann et al., 1997 cit. dle Lücker a Feiler, 2002). Lücker a Feiler
(2002) pozorovali další případ kopulace, který popsali jako znásilnění samice Conolophus
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subcristatus samcem Amblyrhynchus cristatus nedaleko pobřeží.. Objevili i další jedice, kteří
morfologicky odpovídali hybridům.

Rody: Iguana a Ctenosaura
Dva druhy rodu Iguana, Iguana iguana a I. delicatissima, mimo jiné obývají společně
některé ostrovy Guadeloupe (Terre de Bas, Grande-Terre a Basse-Terre). Jelikož oba druhy
obývají stejné biotopy a mají stejné nároky, zdá se, že mezi nimi je dost velká konkurence.
Jelikož samice Iguana iguana má 2 – 3x větší snůšky, má velkou výhodu a druhý druh (asi
původnější) rychle vytlačuje (Breuil, 2000).
K tomu zde dochází ještě k hybridizaci mezi nimi. Breuil (2000) například objevil
skupinku zvířat na jednom stromu, kde byli jak zástupci I. iguana a I. delicatissima, tak
hybridů určených na základě morfologických znaků (barva, přítomnost subtympanálního
štítku). Zdá se, že tito hybridi jsou zcela nebo částečně fertilní, protože mezi chycenými
zvířaty byla i jedna gravidní hybridní samice. Breuil (2000) to vidí jako vážný problém
v udržení ohroženého druhu I. delicatissima.
Rod Ctenosaura zahrnuje 14 druhů, z nichž dva, C. similis a C bakeri, se mezi sebou kříží
na ostrově Utila (Honduras). Oba druhy jsou distinktní ve fenotypu i v ekologii. Endemický
druh C. bakeri žije v mangrovových mokřinách. C. similis oproti tomu na ostrov přišel
později a preferuje suché otevřené oblasti ostrova (Gutsche a Köhler, 2004)
Köhler a Blinn (2000) popsali dva hybridní jedince na základě morfologických znaků. Ti
se vylíhli z vajec mrtvé samice C. bakeri a nejevili známky nějakých deformací či abnormalit.
Později byla i prokázána fertilita takovýchto hybridů, když Gutsche a Köhler (2004) chytli
gravidní hybridní samici. Její potomci byli spíše podobní C. similis, což by naznačovalo, že
jsou produktem zpětného křížení hybridní samice C. similis X C. bakeri a samce C. similis
(Gutsche a Köhler, 2004).
V zajetí (oplocená ohrada) pak Dirksen (2004) pozoroval kopulaci zástupců dvou rodů,
samice Iguana iguana a hybridního samce Ctenosaura bakeri X C. similis. Samec pocházel ze
snůšky dříve zmíněné hybridní samice, jejíž potomci jsou asi výsledkem zpětného křížení
(Gutsche a Köhler, 2004). Samice však samce brzo setřásla a žádní hybridní potomci se
později nevylíhli (Dirksen, 2004).
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Čeleď: Lacertidae
Tato čeleď je rozšířena na většině území Euroasie a Afriky a na některých přilehlých
ostrovech. Obsahuje přibližně 285 druhů ve 31 rodech (Uetz, 2005).
.U lacertidů podle (Fu, 1999) existují tři základní fylogenetické linie: evropská (např.rody
Podarcis, Lacerta, Darevskia, Zootoca, Teira), africká a linie Galottiinae. Je zajímavé, že
ačkoli byly vyhledávány záznamy o všech zmíněných rodech, hybridizace je zdokumentovaná
jen u evropské linie a to zejména u Kavkazských ještěrek (Archeolacerta = Darevskia).
Mezidruhovou hybridizací některých jejich druhů vznikla partenogeneze U linie afrických
ještěrek anebo u linie Galottiinae nebyla hybridizace vůbec popsána
Kromě Kavkazkých ještěrek se v rodě Lacerta hybridizace vyskytuje ještě mezi Lacerta
viridis X L. agilis (Rykena a Henke, 1978). Toto mezidruhové křížení však byl pozorováno
jen v zajetí. Další příklady hybridizace pak ještě pocházejí z rodu Podarcis.

Rod: Darevkia
Rod zahrnuje asi 22 druhů (Uetz, 2005) a 25 případů mezidruhových hybridizací.
Kavkazské ještěrky jsou jedny z nejprozkoumanějších šupinatých plazů, co se týká
hybridizace. A to především hybridizace, která umožnila vznik partenogenetických druhů. U
těchto ještěrek existuje asi 16 bisexuálních druhů, 7 unisexuálních druhů a také zde dochází
ke vzniku sterilních triploidů (Fu, 1999).
Fu (1999) na základě mitochodriálních
genů

pro

cytochrom-b,

ribozómovou

ATPázu

6

a

podjednotku 16S sestavil

fylogenetický strom pro Kavkazské ještěrky.
Ty rozdělil do třech skupin: rudis (L. rudis,
L. valentini, L. portschinskii a L. parvula);
saxicola

(L.

saxicola,

L.

brauneri,

L.

lindholmi, L. alpina a L. praticola); a
caucasica (L. caucasica, L. daghestanica, L.
derjugini, L. mixta, L. clarkorum,
a L. raddei (nairensis)).
1

Obr. 1 Fylogenetické vztahy ve rodu Darevskia, dahl – L. dahli;
arme – L. armeniaca; bend – L. bendimahiensis; sapp – L. sapphirina;
uzze – L. uzzelli; unis – L. unisexualis a rost – L. rostombekovi
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Mezidruhová hybridizace probíhá ve všech třech liniích, ale pouze skupiny rudis a
caucasica se účastní hybridizace vedoucí ke vzniku partenogeneze. Přitom druhy L. raddei a
L. mixta (skupina caucasica) jsou vždy mateřské a druhy L. portschinskii a L. valentini
(skupina rudis) jsou otcovské.
Ačkoliv je hybridizace vedoucí k partenogenezi velmi vzácná, mezi druhy L. raddei X L.
valentini se v historii stala nejméně třikrát a to nezávisle. Tyto dva rodičovské druhy tak daly
vzniknout diploidním partenogenetickým druhům: L. unisexualis, L. uzzelli (hybridi prvního
řádu) a předku dvou dnešních druhů L. sapphirina a L. bendimahiensis (hybridi druhého řádu)
(Fu, 1999, Obr 1). Zbývající kombinace a partenogenetické druhy viz. Příloha 1
Ani u této skupiny není vznik partenogenetických hybridů úplnou samozřejmostí. Danielyan

(1981 cit. dle Murphy et al., 2000) zopakoval sice křížení druhů L. valentini X L. mixta, které
kdysi vedlo ke vzniku partenogenetického druhu L. armeniaca, ale mláďata, která tímto
spojením vznikla, byla slabá, často deformovaná a brzy zahynula. Podobné pokusy vedoucí
v přírodě ke vzniku unisexuálních hybridů dělal i Darevsky (Darevsky, nepublikovaná data
dle cit. Murphy et al.2000), ale také neúspěšně. Tento výsledek podporuje hypotézu, že
příčiny vzniku partenogeneze jsou komplexní a jsou pravděpodobně dány jak genetickým,
tak fylogenetickými omezeními (Murphy et al., 2000).
Jiný typ hybridizace, který má negativní vliv na své nositele je křížení unisexuálních a
bisexuálních druhů na území, kde žijí sympatricky.

Tím dochází ke vzniku triplodních

jedinců. Tito hybridi jsou většinou sterilní samice (3n = 57) (Darevsky a Kulikova, 1964).
Podobně sterilní triploidní jedinci jsou i u rodu Cnemidophorus (Teiidae) (Wright a Lowe
1967; Dessauer et al., 2000; Taylor et al. 2001). Ačkoliv tito hybridi jsou sterilní, jejich
růstové tempo především v prvních třech letech života převyšuje jejich rodičovské druhy.
Velikosti těla hybridů je možná ovlivněna právě sterilitou, protože jejich tukové zásoby jsou
spotřebovány na proces růstu a nejsou použity na vývoj gonád (Arakelyan, 2002).
Další způsob hybridizace nevedoucí k partenogenezi. Mezidruhová hybridizace je častá
mezi sympatrickými druhy jak mezi skupinami rudis, saxicola a caucasica, tak uvnitř těchto
skupin. Během mezidruhové hybridizace uvnitř skupiny vznikají diploidní fertilní bisexuální
jedinci, kteří se mohou i zpětně křížit (Fu, 1999; Murphy et al., 2000).
Na souvislost disturbovaného či extrémního prostředí a výskytem hybridů se názory u této
čeledi liší. Darevsky (1992 cit. dle Fu, 1999) dokládá, že partenogenetické ještěrky čeledě
Lacertidae obývají často extrémní, velmi suché habitaty nebo žijí sympatricky s jinými
partenogenetickými druhy a bez přítomnosti bisexuálních druhů. To by naznačovalo jistou
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spojitost

s rodem

Cnemidophorus

(Teiidae),

kde

se

předpokládá

kompetice

partenogenetických druhů s druhy bisexuálními, které, pokud se nacházejí s rodičovskými
druhy, obývají pouze část dostupného habitatu a ve většině případů se jedná o narušený biotop
(Walker et al., 1989; Manning et al., 2005). Murphy et al. (2000) však namítá, že
partenogenetické druhy Kavkazských ještěrek se vyskytují i v lokalitách se svým optimem a
nic nenasvědčuje, že by byly vytlačované svými rodičovskými druhy.
Názory na stáří partenogenetických druhů této skupiny se dosti liší a toto téma není zatím
dořešeno.

Darevsky (1985 cit. dle Fu et al., 2000) například odhaduje, že vznikly po

odlednění Kavkazských hor po Pleistocénu, asi před 5000 – 7000 lety.

Rod: Lacerta
Kromě Kavkazských ještěrek byla hybridizace pozorována i mezi poddruhy L. agilis
chersonensis a L. a. exigua na Ukrajině (Zinenko et al., eds.) a v zajetí pak byl zaznamenán
případ hybridizace mezi L. agilis

X L. viridis, které vedlo ke vzniku méně viabilního

potomstva, které se podobalo svým rodičům. Jeden z nich dokonce opakovaně snesl
neoplodněná vajíčka (Rykena a Henke, 1978).

Rod: Podarcis
Tento rod zahrnuje asi 17 druhů od severozápadní Afriky po střední Evropu.
Mezidruhoví hybridi byli nalezeni na dvou ostrovech Sicílie a to hybridi Podarcis sicula X
P. wagleriana (Capula, 1993) a P. sicula X P. tiliguerta (Capula, 2002). Tato hybridizace je
relativně vzácná, ale v prvém případu byli nalezeni jedinci ze zpětného křížení. Zajímavé je,
že hybridi se vyskytovali pouze v disturbovaném přostředí způsobeným člověkem (Capula,
1993; 2002).

Čeleď: Phrynosomatidae
Rozšíření této čeledi je v Severní Americe (jih Kanady až Panama) a obsahuje 127 druhů
v 10 rodech. Druhově nejpočetnější skupinou je rod Sceloporus (Uetz, 2005).
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Rod: Sceloporus
Zahrnuje asi 79 druhů s hlavním výskytem v Mexiku. Jedním z nejvíce zkoumaných druhů
je Sceloporus grammicus, který obsahuje 8 distinktních cytotypů (chromozomových ras)
(Porter a Sites, 1986 cit. dle Sites et al., 1995), které vznikly Robertsonovskými
chromozomovými přestavbami (především centrická štěpení). Výsledkem jsou diploidní rasy
v rozmezí od 2n = 32 až 2n = 46 chromozomů (Degnan a Arévalo, 2004; Sites et al., 1995).
Mezi nimi existuje nejméně 7 hybridních zón, které byly popsány v centrálním Mexiku
(Reed a Sites, 1995). Jednou z popsaných je hybridní zóna mezi chromozomově
nejodlišnějšími rasami: F5 (2n = 34) a FM2 (2n = 46) (Sites et al., 1995).
Obě populace jsou striktně parapatrické, vázané na určitý typ prostředí. F5 rasa se
vyskytuje v dubových porostech na východní částí hybridní zóny a FM2 rasa obývá spíše
xerickou vegetaci (např. Opuntia) na západě. Přitom hybridní zóna je spojena s přechodem
těchto dvou prostředí (Sites et al., 1995).
K hybridizacím však dochází v rámci každé lokální oblasti zcela náhodně a selekce
favorizuje určité genotypy v určitých habitatech . Proto je tato hybridní zóna poměrně dobře
udržována selekcí proti hybridům, tedy chromozomovým heterozygotům (Sites et al., 1995).
Směrem k centru této hybridní zóny vykazovaly samice s heterozygotickým karyotypem
sníženou fertilitu (menší velikost snůšek) a větší procento mortality embryí (Reed et al.,
1995). Heterozygotní samci v chromozomu 2 se pak potýkali s meiotickou nondisjunkcí a
vyšší pravděpodobností aneuploidie spermií (Reed et al., 1995 a, b).
Sites et al. (1995) nevylučuje ani to, že hybridní zóna vznikla jako sekundární kontakt
dvou populací, které byly předtím několik stovek generací v minimálním kontaktu. Tento
kontakt mohl být zprostředkován zemědělským využíváním této krajiny.

Čeleď: Scincidae
Tato velmi diverzifikovaná čeleď má kosmopolitní rozšíření a zahrnuje asi 1305 druhů ve
125 rodech (Uetz, 2005).
.

Rod: Menetia
Tento rod je jeden z druhově méně početnějších. Obsahuje 9 druhů, který obývají
Austrálii.
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Menetia greyii, jako jediný druh čeleďe Scincidae, zahrnuje kromě sexuálních jedinců i
jedince partenogenetické. Zdá se, jako u jiných parthenogenetických obratlovců, že
unisexualita vznikla díky mezidruhovému křížení. Partenogenetické linie RPa a RPb vznikly
hybridizací sexuálních linií „SAR“ X „SAS“. Pro třetí partenogenetickou linii WP nejsou
známy rodičovské skupiny (Adams et al., 2003).

Čeleď: Teiidae
Čeleď Teiidae zahrnuje 9 rodů a 121 druhů a je rozšířena v Americe od severu USA po
Argentinu a na Antilách (Uetz, 2005).

Rod: Cnemidophorus
Rod Cnemidophorus zahrnuje přibližně 61 druhů (Uetz. 2005), z nichž podstatnou část
tvoří parthenogenetické druhy (Wright, 1993 dle Reeder et al., 2002). Vznik partenogeneze je
úzce spjat s mezidruhovou hybridizací bisexuálních druhů, která je v rámci tohoto rodu velmi
častá a je důležitá pro mechanismus speciace (Taylor et al., 2001).
U tohoto rodu existuje několik typů hybridizace: 1) hybridizace mezi dvěmi bisexuálními
podruhy (např. Cnemidophorus tigris punctilinealis X C. t. maroratus - Dessauer et al. 1996),
2) hybridizace mezi dvěmi bisexuálními druhy (Cnemidophorus tigris marmoratus X C.
sexlineatus - Taylor et al., 2003a, 3) hybridizace mezi dvěmi bisexuálními rody za vzniku
partenogeneze (Cnemidophorus tigris marmoratus X C. inornatus za vniku C. neomexicanus
- Dessauer et al., 1996) nebo 4) hybridizace mezi partenogenetickou samicí a samcem
bisexuálního druhu za vzniku triploidních potomků. Ty mohou být buď sterilní
(Cnemidophorus neomexicanus X C. tigris - Dessauer et al., 2000) nebo opět
partenogenetický (Cnemidophorus tesselatus X C. sexlineatus za vzniku C. neotesselatus Parker a Selander, 1976).
V mnoha případech (Dessauer et al., 2000; Manning et al., 2005) se nezjistily žádné
signifikantní rozdíly v celkové fitness mezidruhových hybridů a nehybridů. U jiných
hybridních druhů se popisuje sterilita (Dessauer et al., 2000; Taylor et al., 2001) anebo
všeobecnou snížená fyziologická výkonnost (tři znaky spojené s lokomotorickou performancí:
rychlost běhu, vytrvalost běhu na nakloněné rovině, maximální běžecký výkon v kruhové
aréně, rychlost metabolismu a rychlost evaporace) a snížená viabilita u asexuálních druhů
(Collum, 1997; 2000). Navzdory hypotézám o četných nevýhodách mezidruhového křížení,
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parthenogenetické druhy mají teoreticky dvojnásobnou reprodukční výhodu plynoucí
z absence samců a tudíž dvojnásobného počtu rozmnožujících se jednotek oproti sexuálním
druhům. Rozdíly ve fitness tak snadno dorovnávají nebo i převyšují (Maynard Smith, 1978
dle Collum, 1997).
V oblastech, kde žijí sympatricky přibližně stejně početné druhy - unisexuální a bisexuální,
se samci bisexuálního druhu často s těmito samičkami páří, protože mají mnohem větší
pravděpodobnost, že se setkají právě s touto samicí než se samicí vlastního druhu a tvorba
spermií pro ně není tak energeticky náročná a mohou jimi relativně plýtvat (Taylor et al.,
2001). Hybridi z takovéhoto spojení jsou triploidní a ve většině případů částečně nebo zcela
sterilní a tímto způsobem je snížena relativní reprodukční úspěšnost partenogenetických
samic (Cnemidophorus tesselatus X C. tigris marmoratus – Taylor et al., 2001; C.
neomexicanus X C. tigris marmoratus – Dessauer et al., 2000; C. neomexicanus X C.
inornatus – Christiansen a Landman, 1968 dle Manning et al., 2005).
Jinak je tomu při hybridizaci dvou blízce příbuzných bisexuálních poddruhů jako např. C.
tigris punctilinealis X C. tigris marmoratus. U takovýchto hybridů nebyly pozorovány žádné
rozdíly v reprodukčním traktu ani fertilitě oproti rodičovským druhům (Dessauer et al., 2000).
Pravděpodobnost hybridizace mezi unisexuálními a bisexuálními druhy může být zvýšena
větším kontaktem mezi nimi a to díky jejich preferenci určitého prostředí (pouštní křoviny,
travnaté prérie, zalesněné plochy) např. u C. neomexicanus X C. tigris marmoratus (Dessauer
et al. 2000), C. tesselatus X C. tigris marmoratus (Taylor et al., 2001) v Novém Mexiku nebo
díky disturbancím v prostředí způsobeným člověkem např. u C. laredoensis X C. gularis
v Texasu a Mexiku (Walker et al., 1989), C. neomexicanus X. C. sexlineatus viridis (Manning
et al., 2005).
Biogeografická, mitochondriální a allozymová data naznačují, že v podstatě všechny
unisexuální linie rodu Cnemidophorus vznikly během nebo po Pleistocénu (Moritz et al.,
1989 dle Reeder et al., 2002). Jsou to tedy linie velmi mladé, které možná adaptivně radiovaly
částečně jako odpověď na měnící se prostředí, a pro které proces speciace ještě zdaleka
neskončil.

Rod: Kentropyx
V rodě Kentropyx je známo 9 druhů. Z toho jeden je unisexuální, Kentropyx borckiana.
Rozšíření těchto druhů je v Jižní Americe a Západní Indii (Uetz, 2005).
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„Na základě morfologických, karyologických analýz a dat z elektroforézy tkáňových
proteinů se ukazuje, že K. borckiana z Guyany reprezentuje diploidní unisexuální klon, který
vznikl z jednoho či více partenogenetických F1 hybridů mezi K. calcarata X K. striata“ (Cole
et al., 1995).
Ačkoliv oba ancestrální druhy žijí na stejném území, mají odlišné preference prostředí. K.
calcarata je primárně lesní ještěr vyhledávající slunné paseky a K. striata primárně obývá
otevřenou krajinu typu savany (Hoogmoed, 1973 dle Cole et al., 1995). Vznik hybrida byl
možná podpořen disturbancemi v prostředí, které tyto dva ancestrální druhy mohly sblížit. To
by nasvědčovalo stejnému scénáři jako u rodu Cnemidophorus, tj. že tato linie by mohla
pocházet z období mezi Pleistocénem a dnešní dobou a je tedy také relativně velmi mladá
(Cole et al., 1995).

Podřád: Serpentes
Čeleď: Boidae
Tato čeleď je rozšířena v Americe, Asii, v severní Evropě a v Austrálii a ve 19 rodech je
zahrnuto asi 74 druhů (Uetz, 2005). Hybridizace je jak na mezidruhové, tak mezirodové
úrovni.

Rod: Antaresia
Zahrnuje 4 australské druhy. U třech z nich (Antaresia childreni, A. maculosa a A.
stimsoni) bylo v zajetí pozorováno úspěšné křížení po několik let a vznik hybridů podobných
oběma rodičům (Hoser, 1991). To by mohlo naznačovat jejich blízkou příbuznost jako u rodu
Morelia.

Rody: Morelia a Liasis
Rod Morelia obsahuje asi 13 druhů, které obývají Austrálii a Indonésii. Pět druhů je
přitom ochotno se pářit s jiným poddruhem, druhem či rodem. Příkladem je druh Morelia
spilota, jejíž 5 podruhů (M. s. spilota, M. s. macropsila, M. s. variegata, M. s. mcdowelli,
M. s. metcalfei) se vzájemně snadno kříží (Hoser, 1989 cit. dle Hoser, 1999; Hoser, 1999;
2001; Shine,1991). Tyto případy jsou časté u jedinců chovaných v zajetí, ale známy jsou i
případy z přírody (M. s. spilota X M. s. variegata) (Shine, 1991; Hoser, 1999). Schwaner a
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Dessauer (1984 cit. dle Shine, 1991) se domnívají, že tyto druhy jsou si vzájemně hodně
příbuzné, což by vysvětlovalo ochotu k páření a vznik viabilních a fertilních hybridů.
Z výsledků elektroforézy krevních proteinů je patrné, že rod Morelia radioval velmi nedávno
ve srovnání s jinými australskými liniemi krajt (Shine, 1991).
Na mezidruhové úrovni se tyto druhy také velmi dobře kříží (M. spilota X M.
amethistiana; M. spilota metcalfei X M. bredli), ale tato případy jsou známy jen ze zajetí. Zdá
se však, že potomci jsou viabilní a fertilní. Hybridi u většiny případů jeví obojí morfologické
(hlavně barevné) znaky svých rodičů (Hoser, 1988, 2001).
Na mezirodové úrovní byl v zajetí zaznamenán případ vzniku fertilních hybridů Morelia
spilota X Liasis fuscus (Hoser, 1988).

Rod: Python
Tento rod obsahuje 10 druhů, z nichž u dvou je znám případ hybridizace ( Python molurus
molurus X P. m. bivittatus; P. molurus bivittatus X P. natalensis) (Towson, 1976; Branch a
Erasmus, 1984). Jedná se však o hybridizaci zvířat ze zajetí, takže to nevypovídá nic o jejich
interakcích v přírodě. V obou případech byl vývoj embryí neúspěšný a nedovyvinutá mláďata
jevila průměrné morfologické znaky rodičů (Towson, 1976; Branch a Erasmus, 1984). Jelikož
P. molurus pochází z oblastí Indie a Thajska a P. natalensis obývá Afriku, je nasnadě se
domnívat, že tyto dva druhy jsou příliš fylogeneticky vzdálení, než aby mohly úspěšně
hybridizovat.

Čeleď: Colubridae
V této celosvětově rozšířené čeledi, která čítá více než 1827 druhů v 302 rodech (Uetz,
1998), se v přírodě našel pouze jeden ojedinělý případ, který by naznačoval, že v této čeledi
existuje mezidruhové křížení. Lane a Schwab (1986) našli dva jedince, jež by morfologicky
odpovídali hybridům dvou amerických hadů, Lampropeltis triangulum triangulum X L. t.
elapsoides. Je však těžké odhadnout, zda šlo opravdu o hybridy nebo o nějaké morfologické
odchylky.
Na druhou stranu existuje mnoho případů křížení mezi podruhy, druhy či dokonce rody ze
zajetí. Hybridní potomci jsou většinou viabilní a dokonce fertilní. Mezi některými chovateli
se bohužel rozmohlo záměrné křížení, aby získávali odlišně zbarvené hybridy, které si někteří
cenní více než přirozených forem. Týká se to např. rodů Lampropeltis, Elaphe nebo Pituophis
(viz. Příloha na CD).
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Čeleď: Viperidae
Podle Uetz (2005) zahrnuje tato čeleď asi 259 druhů a asi 36 rodů. Rozšířeni jsou
v Americe, Africe, Asii a v Evropě.

Rod Bothrops
Tento rod čítá asi 31 druhů, z nichž dva druhy, Bothrops jaraca a B. neuwiedi, z Jižní
Ameriky se spolu v zajetí úspěšně hybridizovaly. Tento případ zaznamenali Balestrin et al.
(2002), ale citují i další záznamy podobných mezidruhových hybridizací.

Rod: Crotalus
Zahrnuje 29 druhů žijících v Americe. Křížení mezi jejich druhy je známo jak ze zajetí
(např. Crotalus viridis oreganus X C. scutulatus scutulatus), tak z přírody (C. scutulatus
scutulatus X C. viridis viridis (Murphy a Crabtree, 1988).

Rod: Vipera
Vykytuje se v Evropě, Asii a v Africe a zahrnuje asi 27 druhů.
Zinenko ( 2003) zaznamenal úspěšné křížení v zajetí a vznik hybridů Vipera nikolski X V.
berus. Tito hybridní jedinci se vyznačovaly znaky obou rodičů a navíc mnoha
abnormalitami na ventrálních šupinách. Jedno mládě jevilo značné deformace lebečních kostí.
Zinenko (2004) pak stanovil v centrální a východní Ukrajině kontaktní zónu. V těchto
místech se totiž stýkají habitaty V. nikolski a V. berus a jedinci z této zóny jevili podobnou
směsici znaků jako hybridi ze zajetí.
Na zakladě rozdílů cytochromu b a struktur hemipenisu jsou si tyto dva druhy blízce
příbuzné (Joger et al., 1997 cit. dle Zinenko, 2004) a možná proto jsou schopni se spolu křížit.
Toto není jediný případ mezidruhové hybridizace. Je známo např. i křížení mezi V. seoanei
a V. aspis zinnikeri (Saint Girons, 1977 cit. dle Zinenko, 2004).

Řád: Testudines
Čeleď: Emydidae
Tato čeleď obsahuje 41 druhů v 11 rodech a obývají Severní Ameriku až k severu Brazílie
a také Evropu (Uetz, 2005).
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Hybridizace je známa jak přírodní, tak v zajetí a to na mezidruhové i mezirodové úrovni
(Harding a Davis, 1999; Lovich et al, 1991) (viz. Příloha na CD).

Čeleď: Geoemydidae
Tato čeleď obsahuja 69 druhů ve 22 rodech s hlavním rozšířením v jihovýchodní Asii, dále
pak v jihovýchodní Evropě a centrální oblasti Ameriky (Uetz, 2005).

Rody: Cuora, Muremys, Chinemys a Ocadia
Nejvíce mezidruhových křížení u želv je právě zaznamenáno v rámci těchto rodů
v jihovýchodní Asii.
Barth et al. (2004) na základě analýzy sekvencí cytochromu b, rod Cuora zařadily jako
sesterskou skupinu k Mauremys + Chinemys + Ocadia, které jako komplex dále rozdělili do 4
linií:
1) Mauremys japonica + Chinemys + Ocadia
2) M. annamensis + M. mutica
3) M. caspica + M. rivulata
4) M. leprosa
Tyto příbuzenské vztahy by mohly vysvětlit hojnost hybridů jak mezi Mauremys X Ocadia,
Mauremys X Chinemys, Chinemys X Ocadia, tak mezi rodem Cuora, která je jim blízkou
sesterskou linií, a všemi těmito „rody“. Z toho tedy vyplývá, že se nejedná vesměs o
hybridizace na rodové úrovní, ale spíše na úrovní druhové (Barth et al., 2004). S tím by také
mohl souviset fakt, že tito hybridi jsou navíc vitální a částečně nebo zcela fertilní (Shi a
Parham, 2001; Galgon a Fritz, 2002).
Hybridizace na skutečně mezidruhové úrovni je také známa. Křížení Cuora
flavomarginata X Geomyda japonica v přírodě patří k fylogeneticky nejvzdálenějším
případům v této čeledi (Otani, 1995 cit. dle Buskirk et al., 2005). Další dva záznamy
pocházejí již ze zajetí a je to křížení mezi rody Mauremys X Sacalia (Buskirk et al., 2005) a
Ocadia X Cyclemys (Schilde et al., 2004).
Vpodstatě jediným případem, kdy hybridizace měla velmi negativní vliv na potomky je
křížení Cuora ambionensis kamaroma X Mauremys annamensis v zajetí, kdy toto jediné
hybridní mladě bylo deformované (karpax, zadní nohy, ocas) a také špatně plavalo (Fritz a
Mendau, 2002). Na základě tohoto jednoho vzorku se však nedá usuzovat, zda se jednalo
opravdu o vliv inkompatibility mezi dvěma rody nebo přirozený jev nedokonalosti příroda.
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Bohužel většina případů hybridizace pochází z domácích či laboratorních chovů nebo
z želvích farem v Asii (především Čína) a tedy nevypovídá o tom, jak to vypadá v přírodě.
Zda dochází k introgressi či nikoliv. S tímto souvisí i objevování nových druhů v posledních
20 letech. Dnes se však ukazuje, že některé z nich (např. Mauremys iversoni, M. pritchardi a
Cuora serrata) vznikly hybridizací, ale zůstává otazkou, zda se jedná o přirozené hybridy či
záměrné manipulování na želvích farmách, jak poukazují (Parham et al., 2001; Shi a Parham,
2001; Shi et al., 2005).

Čeleď: Chelidae
Obsahuje 52 druhů v 11 rodech a vyskytuje se a Jižní Americe, Austrálii a Indonésii (Uetz,
2005). Mezidruhové křížení jsem přitom zaznamenala pouze u jednoho rodu.

Rod: Chelodina
Tento rod se obývá především Austrálii a dále pak Novou Guineu a Indonésii.
Georges et al. (2001) zmapovali na základě allozymových dat jejich příbuznost a přitom
objevili i mezidruhové hybridy. Zjistili, že se jedná jak o křížení blízce příbuzných jedinců
(Chelodina rugosa X Ch. burrungadjii, Ch. longicollis X Ch. novaeguinea), tak dost
vzdálených (Ch. novaeguinea X Ch. rugosa). U posledně jmenované kombinace pak objevili i
potomky zpětného křížení (Ch. novaeguinea X Ch. rugosa) X Ch. novaeguinea. Tento objev
je důkazem, že i mezi takto vzdálenými druhy existují fertilní hybridi (Georges et al., 2001).
Gerges et al. (2001) také popsali morfologii těchto hybridů. Vpodstatě F1 hybridi jevili
přechodné znaky obou rodičů a byli snadno rozpoznatelní. Hybridi ze zpětného křížení pak
byli podobní jen jednomu z rodičů a identifikace byla možná jen na základě
elektroforetických analýz, což ztěžuje odhad toho, jak často jsou F1 hybridi fertilní a jak častá
je intogrese.

Čeleď: Cheloniidae
Tato čeleď zahrnujee 6 druhů v 5 rodech (Uetz, 2005) a obývají mořské vody tropického a
subtropického pásma. K hybridizaci jsou přitom ochotny 4 rody: Caretta, Lepidochelys,
Eretmochelys a Chelonia. Rod Chelonia se od předchozí skupiny (Caretta, Lepidochelys,
Eretmochelys) oddělil asi před 50 – 75 miliony a přesto mezi nimi dochází v přírodě sice asi
ojedinělé, ale úspěšné hybridizaci (Karl et al., 1995).
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K úsěšnému mezirodovému křížení dochází i mezi Caretta X Ertmochelys (Conceicao et
al., 1990) nebo Caretta X Lepidochelys (Barber et al., 2003). Oba případy pocházejí z pobřeží
Jižní Ameriky. Barber et al. (2003) předpokládá, že se jedná o celkem řídký jev, ale přesto se
obává, že by tato intogrese mohla mít špatný vliv na udržení silně ohroženého druhu
Lepidochelys kempii. Tento problém se však netýká pouze tohoto taxonu, ale je všeobecným
ohrožením méně početných druhů, který nejsou proti tomuto toku genů chráněny nějakou
formou kopulační bariéry.

Řád: Crocodylia
Čeleď: Crocodylidae
Tato druhově nejpočetnější skupina v rámci tohoto řádu zahrnuje 14 druhů ve 3 rodech a
žije ve střední oblasti Ameriky, střední a jižní Africe, jihovýchodní Asii, Indonésii, Malajsii a
na severu Austrálie (Uetz, 2005).

Rod: Crocodylus
Je to jediný rod, u kterého jsem objevila záznamy o hybridizaci. Pochází, jak z přírody, tak
ze zajetí, resp. krokodýlích farem.

Příkladem je mezidruhová hybridizace Crocodylus

moreletii X C. acatus. Tyto dva druhy obývají Mexiko, Guatemalu a Belize a ačkoliv mají
distinktní habitaty (C. moreletii – sladkovodní mokřiny, C. acutus – pobřežní pevnina a blízké
ostovy) (Platt, 1996 cit. dle Ray et al., 2004), na některých územích se vyskytují i společně.
Na těchto místech se pak nachází jedinci s morfologickými znaky obou druhů a jsou
považovány za hybridy (Ross a Ross, 1974 cit. dle Ray et al., 2004). Ray et al. (2004)
prokázali díky mtDNA, že jedinci fenotypově identičtí s C. moreletii nají ve svém genomu
zabudovaný haplotyp C. acatus. Vyvodili z toho, že by se mohlo jednat o mnohonásobné
zpětné křížení. To by znamenalo fertilitu přinejmenším F1 generace hybridů.
K dalšímu podobnému křížení dochází i mezi kubánským krokodýlem C. rhombifer a
americkým C. acutus (Ray et al., 2004).
V jiné části světa, Vietnamu a Indonésii, dochází k náhodnému nebo záměrnému křížení
dvou tamějších druhů, C. siamensis a C. porosus, a importovaného kubánského krokodýla, C.
rhombifer na krokodýlích farmách (Polet et al., 2002; Kuriniati et al., 2005). Například na
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některých vietnamských farmách kříží C. siamensis X C. rhombifer kvůli větším snůškám
vajec. Tyto hybridní mláďata mají i rychlejší růst a jsou ferilní. Morfologicky jsou přitom
rozpoznatelní. Ve druhé a třetí generaci se však rozdíly ztrácí a tito jedinci se zase podobají C.
siamensis. Toto je vážný problém, protože tento druh je v přírodě kriticky ohrožen a jeho
reintrodukování se tím velmi ztěžuje (Polet et al., 2002).

2.3 DISKUZE K PŘEHLEDU O HYBRIDIZACI
Údaje o hybridizcích, jsou sice rozesety napříč celým taxonem Reptilia, konkrétně se jedná
o 19 čeledí: 9 ve skupině Sauria (Phrynosomatidae, Agamidae, Anguidae, Gekkonidae,
Gymnophthalmidae, Lacertidae, Scincidae, Teiidae a Iguanidae), 3 ve skupině Serpentes
(Boidae, Colubridae, Viperidae), 6 ve skupině Testudines (Emydidae, Geoemydidae,
Chelidae, Cheloniidae, Testudinidae a Trionychidae) a 1 čeleď ve skupině Crocodylia
(Crocodylidae) (viz. Příloha na CD). Žádné křížení jsem nenašla jen u hatérií
(Rhynchocephalia), kde by tato absence hybridů mohla být způsobena tím, že na světě existují
pouze dva žijící druhy. Proto se domnívám, že hybridizace se tedy dá považovat za obecný
znak parafyletického taxonu Reptilia.
Soubor získaných dat je však velmi heterogenní. Jednotlivé čeledě se liší jak druhovou
početností, tak i výskytem zdokumentovaných hybridů (viz. Příloha 11). Například čeleď
Scincidie obsahuje až 1300 druhů, ale jen u dvou z nich jsem objevila hybridizaci – jedna
z toho je vznik partenogeneze díky mezidruhové hybridizaci (Menetia greyii komplex) a u
druhé je zase velký selekční tlak proti hybridům (Carlia rubrigularis). Na druhou stranu jsou
čeledě málo početné s velkým podílem hybridů (Cheloniidae, Iguanidae). Třetí možností je,
že v středně početné čeledi (např. Lacertidae) je zároveň velký počet zaznamenaných
hybridizací (viz Příloha 1).
Shromážděný soubor dat o výskytu hybridizace se také je nutné posuzovat vzhledem k
problematickému

pojetí jednotlivých taxonomických jednotek. Jde například o pojetí

(vymezení) jednotlivých rodů a druhů. Například některé poddruhy druhu

Epicrates

cenchria (Frynta, osobní sdělení) jsou si geneticky relativně velmi vzdálené a ve srovnání
s jinými druhy by možná zasluhovaly druhový status. Každého z herpetologů zřejmě napadne
řada velmi podobných příkladů. Opačným případem, tentokrát na úrovni rodů, mohou být
želvy čeledě Geoemydidae. Skupiny Mauremys, Chinemys a Ocadia jsou řazeny do
samostatných rodů, ale Barth et al. (2004) na základě molekulárních dat ukázali, že jsou si tak
blízce příbuzní, že by se měly řadit do jednoho rodu. Ve své práci je také jako jeden rod
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uvádím. Problém je, že systematika jednotlivých čeledí plazů není vyřešena a jen u několika
z těchto čeledí je vytvořena takováto reprezentativní molekulární analýza. Proto jsme při
řešení této problematiky (zjištění početnosti jednotlivých rodů a pojetí čeledí) postupovali až
na výše uvedené výjimky u želv čeledě Geoemydidae podle taxonomického zařazení podle
databáze EMBL (Uetz, 2005) .
Jedotlivé skupiny se liší také mírou vědeckého zájmu (počtem publikovaných článků), a
také tím jaké metody se pro zjišťování hybridů v jednotlivých publikacích používají a zda se
jedná o přírodní hybridizaci nebo o hybridizaci v zajetí. Například, u skupiny Sauria převládá
přírodní hybridizace a nejčastěji se používají metody morfologické v kombinaci s různými
genetickými analýzami (např. allozymová analýza, mtDNA analýza). Naopak, u skupiny
Serpentes většina přiíkladů pochází ze zajetí. Publikace nejčastěji obsahují údaje o
pozorované kopulaci, narozených (či vylíhlých) mláďatech v teráriu, kde byli dva jedinci
různých druhů, nebo se jedná o určení hybridního jedince na základě morfologických znaků.
Ty jsou nejčastěji přechodnými znaky či mozaikou znaků dvou rodičovských druhů. U
Testudines a Crocodylia sice převládají také příklady ze zajetí, ale při určování hybridů se
používají srovnatelné metody jako u skupiny Sauria.
Díky tomu se různí i věrohodnost shromážděných dat. Většina mých zdrojů sice pochází
z odborných časopisů, ale např. u skupiny Serpentes jsem je doplňovala o informace
z teraristických časopisů či internetových zdrojů (viz Příloha na CD ).
V rámci celé skupiny Reptilia je tedy hybridizace obvyklým jevem a k hybridizaci dochází
na různých úrovních: poddruhové, druhové i rodové. K mezirodové hybridizaci nedochází
pouze u skupiny Crocodylia.
Absence hybridů u ostatních taxonůmůže být dána několika příčinami:
1) dobrá reprodukční izolační bariéra (RIM)
2) neprobádanost
3) geografická izolace
4) špatně chovatelný v zajetí či nezajímavý (vzhled, biologie)

27

II. ČÁST
3 Analýzy dat
3.1METODIKA
3.1.1 Výskyt hybridů v závislosti na adaptivní radiaci
Jelikož mě zajímá adaptivní radiace ve smyslu zvýšené pravděpodobnosti mezidruhového
křížení u těchto skupin, není pro tuto chvíli až tak podstatné, zda se jednalo o skutečnou
adaptivní radiaci se všemi jejími kritérii (morfologiské nebo fyziologické adaptace). Ve své
analýze se budu zaměřovat na to, zda daná skupina prodělala velmi rychlou speciaci, která by
naznačovala, že nově vzniklé druhy jsou si navzájem velmi příbuzné a budou tak s větší
pravděpodobností mezi sebou hybridizovat. Proto budu nadále používat místo termínu
„adaptivní radiace“ termín „rychlá radiace“ („speciace“).
Jako měřítko rychlosti radiace budu nadále

používat počet druhů v rodu. Dá se

předpokládat, že čím je rod druhově bohatší, tím bude rychlejší i speciace a tak se
pravděpodobně zvýší frekvence výskytu hybridů uvnitř daného rodu.
Vstupní údaje pro analýzu zda distribuce hybridů souvisí s „rychlou radiací“
Údaje o počtu hybridů v rámci jednotlivých rodů byly získány z literatury (viz Metodika 2.1)
a jsou sumarizovány v Příloze 1, 2. Celkový počet všech zjištěných hybridizací v rámci rodu
byl vysvětlovanou proměnnou
Na základě shromážděných údajů o počtu rodů v rámci čeledi a o počtech druhů
v jednotlivých rodech z databáze The EMBL Reptile database (Uetz, 2005).
Do následné analýzy byly vybrány pouze ty čeledě, ve kterých se mi podařilo najít alespoň
jeden hybridizující rod. Dále jsem zjistila distribuci druhů v jednotlivých rodech (Uetz, 2005).
Počet rodů v rámci čeledi a počet druhů v jednotlivých rodech byly komponenty vysvětlující
proměnné.
Protože počet možných hybridizací může teoreticky stoupat s počtem druhů v rodu, použila
jsem korekci na počet teoretických interakcí mezi druhy. Interakce mezi druhy v rodu jsem
přitom spočítala jako kombinaci: x = (poč. druhů)2 – poč. druhů) / 2
Arbitrální stanovení skupin s „rychlou radiací“
Celková distribuce počtu druhů v jednotlivých rodech byla použita pro stanovení dolní
hranice počtu druhů, od kterého budu považovat tento rod za rychlé speciující či nikoliv. Tuto
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hranici jsem určila zvlášť na souboru Squamata a na souboru Testudines a Crocodylia,
protože jsou to fylogeneticky oddělené linie (Hedges a Poling, 1999), které se liší v různých
aspektech, např.velikosti a hmotnosti těla.
Jako rozhodující faktor pro hranici, od které jsem rod určila jako za rychle speciovaný byly
odlehlé a extrémní body na grafu distribuce počtu druhů v rámci rodu

přes všechny

hodnocené čeledi v rámci skupiny Squamata a poté byl stejný postup použit pro stanovení
rychle speciujících skupin u Testudines a Crocodylia.
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= (1 , 1 8 )
O u tlie rs
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-2 0
p o č e t d ru h ů v ro d u

Obr. 2 Určení hranice druhové početnosti rodu pro odhad rychlé radiace u řádu Squamata
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Obr. 3 Určení hranice druhové početnosti rodu pro odhad rychlé radiace u řádu Testudines a
Crocodylia

Pro skupinu Squamata (Obr. 2) jsem brala rody jako rychle specivané od hranice 20 druhů
v rodu. Pro skupinu Testudines a Crocodylia (Obr. 3) jsem pak tuto hranici stanovila na 9
druhů v rodu. Podobné rozložení počtu druhů v rodech zhruba odpovídá, i když je vyneseno
pro každou čeleď zvlášť (viz. Příloha 3).
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Vstupní data pro párový test srovnávající výskyt hybridů ve skupinách s/bez „rychlé
radiace“
Poté, co jsem si na základě výše uvedených kritérií čeleď rozdělila do dvou skupin, na
skupinu rodů s rychlou radiací a na skupinu rodů bez rychlé radiace, byly spočteny pro
každou skupinu následující poměry:
1) počet hybridů / počet rodů - ve skupině s / bez radiace v rámci čeledě
2) počet hybridů / počet druhů - ve skupině s / bez radiace v rámci čeledě
3) počet hybridů / počet interakcí mezi druhy v rodech - ve skupině s / bez radiace
v rámci čeledě
Pokud některá čeleď neobsahovala obě skupiny – s a bez rychlé radiace, byla z další
analýzy vyřazena.
Poté jsem za pomoci tohoto relativního vyjádření počtu hybridů (1,2,3) porovnávala
skupiny s rychlou radiací a skupiny bez rychlé radiace nepárovým znaménkovým testem a
pomocí neparametrického Wilcoxon párového testu v programu STATISTIKA 6.0.
Na základě tohoto testu jsem zjišťovala, zda se tyto skupiny od sebe významně liší. Základní
jednotkou (řádkem) v této analýze byla čeleď. V EMBL databázi bylo prověřeno 19 čeledí u
kterých byly zjištěny údaje o hybridizaci,

čeledi Iguanidae, Boidae, Cheloniidae a

Trionychidae byly vyřazeny, protože neobsahovaly žádnou skupinu s rychlou radiací a do
konečné analýzy (Wilcoxonův test) vstoupilo 15 čeledí.

3.1.2 Výskyt hybridů v závislosti na počtu druhů, rodů, interakcí mezi
druhy, na počtu vědeckých článků a na způsobu určení pohlaví v čeledi –
GLM model
Vysvětlovanou proměnou byl prostý počet hybridizací v jednotlivé čeledi. Pro normalizaci
dat byla použita logaritmická transformace.
Již při shromažďovaní jednotlivých údajů o hybridizacích jsem narazila na velký
nepoměr v probádanosti určitých skupin plazů. Proto jsem se rozhodla ověřit, zda počet
hybridů na daný rod je závislý na tom, jak velký je o něj zájem. Jako zdroj dat jsem si zvolila
databázi vědeckých článků Zoological Record 1978 – 2005/06. Tam jsem postupně hledala,
kolik článků je o dané čeledi publikováno. Takto zjištěný „vědecký zájem“ byl testován jako
jedna z vysvětlujícíh proměnných
Dále mě zajímalo, zda by se nemělo více hybridů vyskytovat u skupin s teplotně určeným
pohlavím (TSD), protože je neschopnost se úspěšně křížit často spojována s geny na
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pohlavních chromozomech (GSD). Příslušná data o určení pohlaví pochází z Viets et al.
(1994), Valenzuela (2004) a Pokorná (2005). Tento faktor měl 3 hladiny: GSD, TSD a
TSD/GSD mód určení pohlaví. Jako TSD/GSD byly definovány ty čeledi, kde se vyskytují
oba módy určení pohlaví (viz. Příloha 1, 2)
Dalšími vysvětlujícími proměnnými byly: počet rodů v rámci čeledi, počet druhů v rámci
čeledi a počet interakcí mezi druhy v rámci rodu sečteno pro celou čeleď.
Protože distribuce jednotlivých lineárních proměnných neměla normální rozložení, použila
jsem pro analýzu závislosti hybridů na jednotlivých faktorech jejich logaritmované hodnoty.
Na základě těchto a předchozích údajů jsem ověřila závislost výskytu hybridů na těchto
faktorech pomocí obecného lineárního modelu (General linear models) v programu
STATISTICA 6.0.

3.2 VÝSLEDKY
3.2.1 Výskyt hybridů v závislosti na rychlé radiaci
Relativně větší počet hybridů na počet rodů se vyskytuje u skupin s rychlou radiací (viz.
Tab. 1, Příloha 7). Stejný trend vykazuje i počet hybridů korigovaný na počet druhů v rodu
(viz. Tab. 1, Příloha 7). Tento rozdíl však není statisticky významný na 5% hladině
významnosti (viz. Tab 2). Korigováno o počet interakcí mezi druhy se ukazuje, že více
hybridů by mohlo být ve skupině bez rychlé radiace (viz. Tab 1, Příloha 7). Tento trend je
však také nesignifikantní (viz. Tab 2).
Ukázka zdrojových dat a vyhodnocení viz. Příloha 4, 5 a 6.

Radiace
relativně větší počet hybridů na počet rodů
relativně větší počet hybridů na počet druhů
relativně větší počet hybridů na počet interakcí

ANO
11x +
10x +
4x +

Tab. 1 Vyhodnocení skupin s / bez rychlé radiace
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NE
4x +
5x +
11x +

Pouze relativní počet hybridů na počet rodů se významně liší ve skupině s rychlou radiací
od skupiny bez rychlé radiace (Z = 2,555828, p = 0,010594) (viz. Příloha 7).
Valid
hyb/rody & hgen

15

15

p-level

T

Z

p-level

36,00000 1,363108 0,172849

Valid
hyb/interakce & hinter

Z

15,00000 2,555828 0,010594

Valid
hyb/druhy & hspec

T

15

T

Z

p-level

47,00000 0,738350 0,460302

Tab. 2 Wilcoxonův párový test

3.2.2 Výskyt hybridů v závislosti na počtu druhů, rodů, interakcí mezi
druhy, na počtu vědeckých článků a na způsobu určení pohlaví v čeledi
Počet hybridů nekoreluje na signifikantní hladině (p < 0,05) s žádným z faktorů
zahrnutých v celkovém modelu : log počtu druhů, log počtu rodů, log interakcí mezi druhy
v rodu v rámci čeledi , způsob určení pohlaví (Příloha 9), log počtu článků (Příloha 10).
Zdrojová data pro výpočet viz Příloha č. 8

SS

Degr. of

MS

F

p

Intercept

0,52447

1

0,524475

0,358224

0,560622

Log(druhů)

0,24774

1

0,247742

0,169212

0,688065

Log(rodů)

0,33497

1

0,334969

0,228789

0,641019

Log(interkcí)

0,23224

1

0,232236

0,158620

0,697425

Log(článků)

0,45291

1

0,452908

0,309343

0,588305

určení pohlaví

1,36716

2

0,683579

0,466895

0,637871

17,56915

12

1,464096

Error

Tab. 3 Korelace log(počtu hybridů) na log(počtu druhů), log(počtu rodů), log(počtu článků) a na
určení pohlaví (General Linear Model, STATISTIKA 6.0)

33

3.3 DISKUZE K ANALÝZE DAT
3.3.1 Výskyt hybridů v závislosti na rychlé radiaci
Relativně větší výskyt hybridů u skupin, které rychle radiovaly, je signifikantně
prokazatelný pouze, pokud se počet hybridů přepočítává na počet rodů. Pro přepočet na počet
druhů je tento trend však dost podobný, ale neprůkazný! Pokud však přepočítáváme počet
hybridů na počet všech teoreticky možných interakcí mezi druhy v rodu, je tento trend
kupodivu opačný, tj. více hybridů je ve skupinách bez rychlé radiace.
Vysvětlení těchto protichůdných výsledků může být následující. Počet všech možných
interakcí je pouze teoretické číslo, které vypovídá o všech možných kombinacích
mezidruhového křížení v rámci rodu. V přírodě však interakce závisí na pravděpodobnosti
střetu dvou druhů, tj. na společných areálech. Je dost nepravděpodobné, že by se areály všech
druhů v rodu navzájem překrývaly a tudíž se mohly i navzájem křížit. Trochu se přírodním
podmínkám vymykají případy mezidruhového křížení ze zajetí, kdy se do kontaktu dostávají
druhy se zcela geograficky odlišným rozšířením. I tak se však domnívám, že teoretické číslo
všech možných interakcích je velmi nadhodnocené a korekce by měla být provedena spíše na
základě konkrétních dat o geografickém výskytu jednotlivých taxonů v přírodě.
Jiné vysvětlení je, že opravdu distribuce hybridů je stejná jak v rychle speciujících
skupinách, tak i jinde. Ačkoliv vyšel signifikantně vyšší počet hybridů v přepočtu na rody,
neobsahuje toto vyjádření korekci na velikost rodu a na interakce. Druhově bohaté rody se
sice zdají být bohaté i na počet hybridů, ale pokud se to přepočítá na možné interakce mezi
druhy takového rodu, rozdíl tam být nemusí.

3.3.2 Výskyt hybridů v závislosti na počtu druhů, rodů, interakcí mezi
druhy, na počtu vědeckých článků a na způsobu určení pohlaví v čeledi
V celkové analýze na úrovni čeledí nevyšla signifikantně žádná zvolená proměnná, včetně
závislosti počtu hybridů na počtu rodů v čeledi. Naopak v předchozí analýze (výskyt hybridů
v závislosti na rychlé radiaci viz 3.3.1) byl vyšší podíl hybridů ve skupině s rychlou radiací
prokazatelný pouze na úrovni rodů. Na prvý pohled to tedy vypadá, jako by hybridizovaly
především velké (rychle speciující rody), ale přepočteno na počet druhů, je už větší podíl
hybridů v rychle speciujících skupinách méně výrazný (průměry jsou v obou skupináchrychle i pomalu radiujících – stejné a rozdíl je nesignifikantní, Příloha 7 ). A navíc,
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přepočteno na teoretický počet interakcí mezi druhy, je podíl hybridů dokonce nápadně vyšší
u malých rodů (ovšem rozdíl je opět nesignifikantní, Příloha 7 ). Rozporuplný výsledek obou
výše zmíněných analýz poukazuje opravdu na nutnost korekce na velikost rodů a ještě
potřebnější korekci na množství možných interakcí mezi druhy v rámci rodu (tj. na míru
teoretických příležitostí k hybridizaci).
Vedle toho je nutno zohlednit, že v celkové analýze jsou zahrnuty i čeledi, kde sice byli
zjištěni hybridi, ale čeledi neobsahovaly žádnou skupinu s rychlou radiací. Zahrnutí všech
hybridizujících čeledí mohlo zpřesnit celkovou analýzu, která ukazuje, že výskyt hybridů je
tedy nezávislý, jak na počtu rodů, druhů tak i na počtu interakcí mezi druhy v rodu v rámci
čeledi.
Zdá se tedy, že vznik mezidruhového hybrida je taxonomicky spíše nezávislý (náhodný) a
je nutné zohlednit určitým způsobem hlavně množství reálných příležitostí, tj. možností
setkání dvou druhů a jejich motivací k páření či nevybíravostí partnera (selhání/absence
prekopulačních RIM).
Kupodivu, výskyt hybridů nezávisí ani na počtu vědeckých článků souvisejících s danou
čeledí (viz. Příloha 10). Po prozkoumání dostupných databází jsem objevila poměrně velké
množství čeledí, které se dle uvedených článků těšily velkému vědeckému zájmu, přesto zde
nebyly žádné články o hybridizaci (například čeledi: Varanidae, Cordylidae).
Absence prací o hybridizaci v těchto skupinách může tedy odrážet skutečný stav, tj. dobře
vyvinutou reprodukční izolační bariérou či selekci proti těmto hybridům u daných skupin. Na
druhou stranu je možné, že zjištěný počet vědeckých článků je pouze orientační a nezahrnuje
záznamy o mezidruhových křížení v teraristické literatuře (navyšují výsledný počet zjištěných
hybridů), což zkresluje celkový obraz zájmu o danou skupinu.
Lze předpokládat, že zájem o jednotlivé čeledi také stoupá s množstvím jejich druhů.
Poněvadž ale nevyšla signifikantně ani závislost počtu hybridů na počtu druhů v čeledi,
domnívám se, že míra hybridizace nebude úměrná ani počtu článků souvisejících
s danou čeledí.
Zajímavé je, že celkový model výskytu hybridizací u jednotlivých čeledí nevysvětluje ani
způsob určení pohlaví typický pro danou čeleď. Ačkoliv nevyšla signifikantně žádná závislost
(viz. Tab 3), na grafu (viz. Příloha 9) je patrné, že výskyt hybridů je častější u čeledí
s geneticky určeným pohlavím. Mnoho autorů (např. Barton, 2001) se však domnívá, že
právě pohlavní chromozomy a geny na ně vázané jsou příčinou snížené fertility hybridů.
Popisuje se, že nesoulad pohlavních chromozómů je subjektem selekce proti těmto hybridům
(Coyne a Or, 2003). Je možné, že vznik pohlavních chromozómů napomáhá rychlejšímu
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utvoření reprodukčních izolačních bariér mezi druhy jako je tomu např. u scinků rodu Carlia
(Phillips et al. 2004). Naopak u čeledí např. Cheloniidae, kde je dáno pohlaví teplotně, jsou
známy případy křížení i mezi rody, které divergovaly před desítkami milióny lety (Karl et al.,
1995). Z toho by se dalo usuzovat, že hybridizovat by mohly častěji taxony s teplotně
určeným pohlavím. Moje analýza však naznačuje, že mezi druhy s geneticky určeným
pohlavím dochází celkem běžně k toku genů, protože většina případů hybridizace jsem
nalezla u čeledí s geneticky určeným pohlavím (viz. Příloha 9).

4 Závěr
Domnívám se, že se mi podařilo shromáždit reprezentativní vzorek údajů o výskytu
možných hybridizací u skupiny Reptilia. Jakkoli jsou dosavadní znalosti o frekvenci výskytu
hybridizace ve vědeckém písemnictví fragmentární, shromážděné údaje umožňují následující
závěry:
 hybridizace se vyskytuje ve všech čeledích a není jednoduše vysvětlitelná počtem
publikovaných prací o dané skupině.
 způsob určení pohlaví rozhodujícím způsobem nevysvětluje frekvenci výskytů hybridizací
 nápadně druhově bohaté rody vzniklé pravděpodobně rychlou speciací, či dokonce

adaptivní radiací nevykazují větší frekvenci hybridizací, pokud je frekvence hybridů
korigována na počet druhů nebo možných druhových kombinací.
 teoreticky lze předpokládat, že očekávaný počet hybridizací by měl být úměrný počtu interakcí
mezi blízce příbuznými druhy. Přičemž, odhad těchto možností k hybridizaci pomocí prostého
počtu druhů vede k podhodnocení, naopak použití kombinací počtu druhů vede k nadhodnocení.
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incubation, enviroment,evolution and behaviour.Nottingham University Press.2004
**Viets BE, Ewert MA, Talent LG, Nelson CE (1994): Sex-determining mechanisms in squamate
reptiles. Journal of Experimental Biology 270(1):45-56
***Pokorná M (.2005): Způsob určení pohlaví u Squamata. Katedra zoologie PřFUK Praha
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Partenogeneze

Mezi poddruhy

41

Mezi populacemi

Počty druhů
v čeledi

GSD/TSD

Způsob určení
pohlaví u rodů

Způsob určení
pohlaví u čeledě

Emydidae

Rod

Čeleď

Příloha č.2 Přehled hybridizujících rodů u skupiny Testudines a Crocodylia

Příloha 3. Distribuce počtu druhů v jednotlivých rodech v rámci čeledí u Squamat

S q u a m a ta - p o č e tn é ro d y
140

120

80

60

40

20

V ip e r id a e

C o lu b r id a e

B o id a e

Te iid a e

S cin cid a e

P h r yn o so m a tid a e

L a ce r tid a e

Ig u a n id a e

G ym n o p th a lm id a e

G e kko n id a e

-2 0

A n g u id a e

0

A g a m id a e

p o če t d r u h ů v r o d u

100

M e d ia n
2 5 % -7 5 %
N o n -O u t lie r R a n g e
O u t lie rs
E x t re m e s

Příloha 4 Ukázka zdrojových dat pro Wilcoxnův párový test
(Na další stránce)
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Čeleď

Počty
druhů
v čeledi

Počty
rodů
v čeledi

Rod

Počet
druhů
v rodě

Počet
hybridizací

Partenogeneze

Pořadí Radiace

Počet
adaptivních/
neadaptivních
rodů

Počet
adaptivních/
neadaptivních
druhů

Interakce

hybridi/
rody ve
skupině

hybridi/
druhy ve
skupině

hybridi/
interakce
ve
skupině

0,0058224

Lacertidae

285

31 Poromera

1

0

0

1

ne

27

165

0

Lacertidae

285

31 Zootoca

1

0

0

1

ne

27

165

0

Lacertidae

285

31 Australolacerta

2

0

0

2

ne

27

165

1

Lacertidae

285

31 Holaspis

2

0

0

2

ne

27

165

1

Lacertidae

285

31 Omanosaura

2

0

0

2

ne

27

165

1

Lacertidae

285

31 Parvilacerta

2

0

0

2

ne

27

165

1

Lacertidae

285

31 Teira

3

0

0

3

ne

27

165

3

Lacertidae

285

31 Timon

3

0

0

3

ne

27

165

3

Lacertidae

285

31 Psammodromus

4

0

0

4

ne

27

165

6

Lacertidae

285

31 Adolfus

4

0

0

4

ne

27

165

6

Lacertidae

285

31 Algyroides

4

0

0

4

ne

27

165

6

Lacertidae

285

31 Gastropholis

4

0

0

4

ne

27

165

6

Lacertidae

285

31 Heliobolus

4

0

0

4

ne

27

165

6 0,148148 0,024242

Lacertidae

285

31 Tropidosaura

4

0

0

4

ne

27

165

6

Lacertidae

285

31 Iberolacerta

5

0

0

5

ne

27

165

10

Lacertidae

285

31 Gallotia

7

0

0

7

ne

27

165

21

Lacertidae

285

31 Ichnotropis

7

0

0

7

ne

27

165

21

Lacertidae

285

31 Meroles

7

0

0

7

ne

27

165

21

Lacertidae

285

31 Philochortus

7

0

0

7

ne

27

165

21

Lacertidae

285

31 Pseuderemias

7

0

0

7

ne

27

165

21

Lacertidae

285

31 Nucras

8

0

0

8

ne

27

165

28

Lacertidae

285

31 Ophisops

8

0

0

8

ne

27

165

28

Lacertidae

285

31 Latastia

10

0

0

10

ne

27

165

45

Lacertidae

285

31 Pedioplanis

10

0

0

10

ne

27

165

45

Lacertidae

285

31 Mesalina

14

0

0

14

ne

27

165

91

Lacertidae

285

31 Podarcis

17

4

0

17

ne

27

165

136

Lacertidae

285

31 Takydromus

18

0

0

18

ne

27

165

153

Lacertidae

285

31 Darevskia

22

25

7

22

ano

4

120

231

Lacertidae

285

31 Eremias

28

0

0

28

ano

4

120

378 6,750000 0,225000

Lacertidae

285

31 Lacerta

32

2

1

32

ano

4

120

496

Lacertidae

285

31 Acanthodactylus

38

0

0

38

ano

4

120

703

47

0,0149336

Příloha 5. Poměry počet hybridů na počet rodů, počet druhů a počet interakcí ve skupinách
s / bez rychlé radiace v rámci čeledí

čeleď

Radiace hyb/rody hyb/druhy hyb/interakce

Agamidae
Agamidae
Anguidae
Anguidae
Gekkonidae
Gekkonidae

ne
ano
ne
ano
ne
ano

0,066667
0,000000
0,100000
0,000000
0,023529
0,461538

0,015707
0,000000
0,016667
0,000000
0,004773
0,009375

0,004032
0,000000
0,001570
0,000000
0,001249
0,000319

Gymnophthalmidae
Gymnophthalmidae
Lacertidae
Lacertidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Scincidae
Scincidae
Teiidae
Teiidae
Colubridae
Colubridae
Viperidae
Viperidae
Crocodylidae
Crocodylidae
Emydidae
Emydidae
Geoemydidae
Geoemydidae
Chelidae
Chelidae

ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano

0,027027
0,000000
0,148148
6,750000
0,111111
2,000000
0,018692
0,055556
0,285714
13,000000
0,042403
0,631579
0,187500
4,000000
0,000000
4,000000
0,500000
0,000000
0,176471
6,666667
0,333333
2,000000

0,005714
0,000000
0,024242
0,225000
0,020833
0,025316
0,004310
0,001198
0,074074
0,276596
0,010821
0,016107
0,044444
0,128000
0,000000
0,333333
0,166667
0,000000
0,085714
0,606061
0,125000
0,142857

0,001366
0,000000
0,005822
0,014934
0,005128
0,000649
0,001289
0,000039
0,030769
0,011026
0,003136
0,000679
0,013793
0,008312
0,000000
0,060606
0,075758
0,000000
0,073171
0,116279
0,069767
0,021858

Testudinidae
Testudinidae

ne
ano

0,083333
1,000000

0,024390
0,100000

0,012821
0,022222
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Příloha 6. Vyhodnocení poměrů znaménkovým párovým testem

čeleď

Radiace hyb/rody hyb/druhy hyb/interakce

Agamidae
Agamidae
Anguidae
Anguidae
Gekkonidae
Gekkonidae

ne
ano
ne
ano
ne
ano

+
+
+

+
+
+

+
+
+
-

Gymnophthalmidae
Gymnophthalmidae
Lacertidae
Lacertidae
Phrynosomatidae
Phrynosomatidae
Scincidae
Scincidae
Teiidae
Teiidae
Colubridae
Colubridae
Viperidae
Viperidae
Crocodylidae
Crocodylidae
Emydidae
Emydidae
Geoemydidae
Geoemydidae
Chelidae
Chelidae

ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Testudinidae
Testudinidae

ne
ano

+

+

+
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Příloha 7 Doprovodné obrázky k analýze výskytu hybridizací u skupin s / bez rychlé speciace
B o x & W h is k e r P lo t
5

4

3

2

1

0
M ean
±S E
± 1 , 9 6 *S E

-1
h y b / ro d y

h g en

počet hybridů / počet rodů - ve skupině s / bez radiace v rámci čeledě (hyb/rody – skupina
s rychlou radiaci; hgen – skupina bez rychlé radiace)

B o x & W h is k e r P lo t
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02

M ean
±S E
± 1 , 9 6 *S E

0,00
h y b / d ru h y

h sp ec

počet hybridů / počet druhů – ve skupině s / bez radiace v rámci čeledě (hyb/druhy– skupina
s rychlou radiaci; hspec – skupina bez rychlé radiace)

50

B o x & W h is k e r P lo t
0 ,0 4 0

0 ,0 3 5

0 ,0 3 0

0 ,0 2 5

0 ,0 2 0

0 ,0 1 5

0 ,0 1 0

0 ,0 0 5

0 ,0 0 0
M ean
±S E
± 1 ,9 6 *S E

-0 ,0 0 5
h y b /in te ra k c e

h in te r

počet hybridů / počet interakcí mezi druhy v rodech - ve skupině s / bez radiace v rámci
čeledě (hyb/interakce– skupina s rychlou radiaci; hinter – skupina bez rychlé radiace)
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Čeleď

Poč.
Log(druhů)
druhů

Poč.
rodů

Log(rodů)

Poč.
Log(hybridů)
hybridů

Poč.
interakcí

Log(interkcí)

Poč.
článků

log
(článků)

určení
pohlaví

Phrynosomatidae

125

4,8283137

10

2,302585

3

1,098612

3276

8,0943784

127

Agamidae

382

5,9454206

52

3,951244

3

1,098612

3461

8,1493128

2466

Anguidae

115

4,7449321

12

2,484907

1

0

1015

6,9226439

773

1059

6,9650803

98

4,584967

9

2,197225

20406

9,9235843

3938

Gymnophthalmidae

200

5,2983174

38

3,637586

2

0,693147

1032

6,9392539

76

4,330733 GSD

Lacertidae

285

5,6524892

31

3,433987

31

3,433987

2495

7,822044

4140

8,328451 GSD

Scincidae

1299

7,16935

125

4,828314

3

1,098612

27292

10,214349

3417

8,136518 GSD

121

4,7957905

9

2,197225

28

3,332205

2423

7,7927617

1363

7,217443 GSD

Iguanidae

36

3,5835189

8

2,079442

6

1,791759

137

4,9199809

1398

7,242798 GSD

Boidae

78

4,3567088

19

2,944439

16

2,772589

253

5,5333895

2068

7,634337 GSD

1854

7,5251007

302

5,710427

25

3,218876

21497

9,9756687

9781

9,188197 GSD

Viperidae

260

5,5606816

36

3,583519

22

3,091042

2360

7,7664169

5608

8,631949 GSD

Emydidae

42

3,7376696

11

2,397895

5

1,609438

132

4,8828019

2429

7,795235 GSD/TSD

Geoemydidae

68

4,2195077

20

2,995732

23

3,135494

213

5,3612922

19

2,944439 TSD

Chelidae

52

3,9512437

11

2,397895

7

1,94591

226

5,420535

615

6,421622 GSD

Cheloniidae

6

1,7917595

5

1,609438

8

2,079442

1

0

3799

8,242493 TSD

Testudinidae

51

3,9318256

13

2,564949

2

0,693147

123

4,8121844

5801

8,665786 TSD

Trionychidae

30

3,4011974

14

2,639057

2

0,693147

20

2,9957323

1054

6,960348 GSD

Crocodylidae

24

3,1780538

9

2,197225

4

1,386294

71

4,2626799

2440

7,799753 TSD

Gekkonidae

Teiidae

Colubridae

Příloha 8 Tabulka pro GLM analýzu

52

4,844187 GSD
7,810353 GSD/TSD
6,650279 TSD
8,278428 GSD/TSD

Příloha 9 Distribuce hybridů v závislosti na způsobu určení pohlaví

B o x P lo t (S q u a m a t a 6 9 v *1 9 c )
35

30

25

h yb r id ů

20

15

10

5

0
M e d ia n
2 5 % -7 5 %
-5
GSD

G S D /T S D

N o n -O u t lie r R a n g e

TSD

O u t lie rs

u rč e n í p o h la v í

Příloha 10 Závislost počtu hybridů na počtu vědeckých článků

S c a tte rp lo t (S q u a m a ta 6 1 3 v * 1 9 c )
h y b rid ů = 6 ,5 4 2 8 +0 ,0 0 1 5 * x
35
L a c e rtid a e
30

T e iid a e
C o lu b rid a e

25

G e o e m y d id a e

V ip e rid a e

h y b rid ů

20
B o id a e
15
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5

G e k k o n id a e
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Ig u a n id a e
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P h ry n o s o m a tid a e A g a m id
S cain
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G y m n o p hTthrio
a lm
n yid
ch
a id
e ae
T e s tu d in id a e
A n g u id a e

0

-5
-2 0 0 0

0

2000

4000

6000
č lá n k ů
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Příloha 11 Počet hybridů v jednotlivých čeledích

Počet hybridů v čeledích
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