
Abstrakt 

Želvy vždy fascinovaly člověka svou morfologií, unikátní embryogenezí a později i 

neujasněnou pozicí ve fylogenezi. Tato skupina existuje již 200 milionů let, od prvních 

zástupců rodů Odontochelys a Proganochelys, ale v současnosti je většina druhů ohrožena 

především neřízeným lovem. Kritická situace je zejména v Asii, kde obrovskou poptávku po 

želvích produktech vytvářejí čínské trhy. Řada druhů je na pokraji vyhubení a záchranné 

chovy v zajetí jsou nutností. K plánování záchranného programu je ale zásadní znalost 

správného taxonomického zařazení a geografického původu. Variabilita tvaru karapaxu a 

plastronu, studované pomocí metody geometrické morfometrie a podpořené genetickou 

analýzou, představují vhodné nástroje k získávání těchto poznatků. V této práci jsme se 

soustředili především na ověření aplikovatelnosti metody geometrické morfometrie na 

vybrané zástupce čeledi Geoemydidae, jejichž centrum rozšíření se nachází v Asii a jsou tak 

touto tzv. „želví krizí“ nejvíce ohroženi. U želvy Morenia petersi jsme se zaměřili na 

neobvykle častý výskyt vmezeřeného vertebrálního štítku na karapaxu. Ten nijak neovlivňuje 

tvar karapaxu ani plastronu a nenalezli jsme rozdíl ani v celkovém tvaru mezi jedinci 

s vmezeřeným štítkem a normálními jedinci s pěti vertebrálními štítky. Pravděpodobné 

zafixování nadbytečného štítku v evolučním procesu, obdobně jako u dalšího druhu této 

čeledi Notochelys platynota bez vlivu na celkový tvar, ukazuje schopnost změny morfologie 

krunýře. Velmi ohrožený druh Mauremys annamensis se ukázal být dimorfní, jak 

v mitchondriálním genu, tak ve tvaru plastronu. Tento rozdíl by měl být brán v potaz při 

záchranných chovech a repatriaci. U druhu Orlitia borneensis, který je díky své velikosti 

vyhledáván lovci, a počty želv tohoto druhu v přírodě rapidně ubývají, jsme zjistili uniformitu 

pravděpodobně v celém rozsahu areálu jak v genetické analýze, tak i pro tvar karapaxu a 

plastronu. Nic tedy nebrání zapojení všech jedinců v chovech v zajetí do záchranných 

programů. U  taxonomicky komplikovaných druhů z rodu Cuora, jsme na základě tvaru 

plastronu a karapaxu, zbarvení, geografického rozšíření a genetiky byli schopni ověřit validitu 

druhu C. cyclornata a popsat nové poddruhy C. cyclornata annamitica, C. trifasciata 

luteocephala a C. aurocapitata dabieshani. U druhu Cuora amboinensis jsme prokázali, že 

determinace poddruhů C. a. kamaroma a C. a. couro je možná již u nedospělých zvířat na 

základě tvaru karapaxu a plastronu.  

 


