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1. Abstrakt 
 

 

P�edkládaná práce je literární rešerší shrnující poznatky o historii utvá�ení areál� 

vybraných prvk� íránské fauny zam��ená p�evážn� na herpetofaunu. Geologická historie 

Íránu je díky jeho poloze na rozhraní litosferických desek velice dob�e prostudována. Náraz 

arabské litosferické desky do asijské pevninské masy zp�sobil zdvižení celého íránského plata 

a jeho izolaci od okolí vysokými horskými masivy. Vysoká poho�í lemující okraj íránského 

plata p�sobí jako ú�inná biogeografická bariéra. 

 Agama Trapelus agilis je na centrálním íránském platu tvo�ena morfologicky velice 

podobnými populacemi, populace žijící za vysokými poho�ími tvo�í zvláštní subspecie. 

Divergence mezi druhy z komplexu Laudakia caucasia i druhy z rodu Teratoscincus 

vyskytujícími se na íránském platu dob�e korespondují s horotvornými pochody. Írán je 

považován za místo vzniku druhu Natrix tessellata. Severní svahy poho�í Elborz 

p�edstavovaly b�hem glaciál� refugium pro druh Emys orbicularis �i Rana macrocnemis. 

Vyvrásn�ní poho�í Elborz odd�lilo evropské populace Bufo viridis od asijských. Jejich 

diverzifikace uvnit� Íránu je zp�sobena klimatickými podmínkami limitujícími kontakt mezi 

populacemi. Hlodavci z rod� Mus a Apodemus jsou v Íránu relativn� nedávnými 

p�ist�hovalci. Rod Mus se ší�il b�hem posledních n�kolika set tisíc let ze severní Indie, 

naopak Apodemus flavicolis p�išel do Íránu pravd�podobn� z Evropy b�hem pleistocénu.  

 
Klí�ová slova: Írán, biogeografie, fylogeografie, plazi, Reptilia 
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2. Abstract (in English) 
 

 

This thesis is a literary review summarizing the history of distributional areas of 

selected species of the Iranian fauna. The focus is placed mainly on the herpetofauna. 

Geological history of Iran is well known due to its location on the contact of two litospheric 

plates. The impact of the Arabian plate to the Eurasian landmass caused the uplifting of the 

whole Iranian plateau and its isolation from the surrounding environment by mountain ridges. 

High mountain ridges rimming the Iranian plateau serve as an effective biogeographical 

barrier. 

 Populations of agamid lizard Trapelus agilis living on the Iranian plateau show 

uniform morphology within this area whereas populations living behind the mountain ridges 

are considered as separated subspecies. Divergence between agamids from Laudakia caucasia 

complex corresponds with the orogenetic processes. The same pattern may be observed in the 

gekkonid genus Teratoscincus. Iran is considered as a place where the Natrix tessellata 

originated. During the glaciation northern slopes of the Elburz mountains served as a 

refugium for species such as Emys orbicularis or Rana macrocnemis. Folding of the Elburz 

mountains has divided European populations of Bufo viridis from the Asian populations. 

Their diversification within Iran is caused mainly by climatic conditions. Rodents (genus 

Mus, Apodemus) are relatively new in Iran. Whereas the Mus species has been spreading 

during the last few hundred thousand years from north India, Apodemus flavicolis probably 

came to Iran from Europe during Pleistocene.      

 

Keywords: Iran, Biogeography, Phylogeography, Reptiles, Reptilia 
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3. Úvod 
 

 

Íránská vyso�ina p�itahuje pozornost v�dc� již odedávna. Za unikátní geomorfologií, 

geologickou historií a bohat� diverzifikovanou faunou sem byly podnikány expedice snažící 

se odkrýt n�které z mnoha tajemství p�írody skrytých v t�chto kon�inách. V Íránu se mísí 

faunistické prvky Palearktické, Indoorientální a Afro-arabské biogeografické oblasti. Díky 

dobré izolaci od okolního sv�ta se zde nachází i vysoký po�et endemických forem.   

Kv�li své poloze na hranici dvou litosferických desek, jejichž postupné p�ibližování a 

následný kontakt vyústily v uzav�ení mo�e Tethys, sem byla soust�ed�na pozornost geolog�. 

Významné geologické události jsou tedy velmi dob�e datované. Fylogeografické studie široce 

rozší�ených druh� dané do souvislosti s orogenetickými procesy by mohly pomoci odhalit 

historii osídlování íránské vyso�iny. Konkrétní práce zam��ené na tuto problematiku ale stále 

chybí, možná kv�li t�žké dostupnosti Íránu pro zahrani�ní v�dce. 

 P�edložená práce nejprve popisuje geografii a biogeografii Íránu, v kapitolách 

následujících je uveden p�ehled v Íránu nejprobádan�jších taxon�. K nejlépe prostudovaným 

�eledím pat�í agamy (Agamidae), pravd�podobn� díky jejich velké po�etnosti a rozší�ení po 

celé ploše íránského plata. Jmenovit� se jedná o rody Trapelus, Laudakia a Phrynocephalus. 

Pro mnoho druh� (nebo druhových komplex�) tvo�í Írán pouze �ást jejich rozsáhlého areálu. 

Studování takovýchto forem umož�uje utvá�et si p�edstavu o jejich areálové historii a o 

zp�sobu jejich pronikání na íránské plató (viz. gekoni rodu Teratoscincus, užovka obojková 

(Natrix tessellata), želva bahenní (Emys orbicularis), skokan Rana macrocnemis �i ropuchy 

z koplexu Bufo viridis). Pro srovnání jsou na záv�r uvedeny ješt� dva dob�e prostudované 

rody hlodavc� (Mus, Apodemus), oba v Íránu široce rozší�ené a podávající sv�dectví o 

alternativních cestách expanze.  
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4. Fyzická geografie Íránu 
 

 

Íránská náhorní plošina je rozlehlá oblast lemována mohutnými poho�ími. Její tvar 

bývá p�ipodob�ován k velké míse s vysokými okraji a níže položeným st�edem (Fisher 1968) 

a zaujímá v�tšinu plochy Íránu, p�echází do západní �ásti Afghánistánu a severozápadního 

Pákistánu. Okraj je tvo�en n�kolika skupinami horských �et�zc�, z nichž n�které, p�evážn� ty 

na severu a západ�, jsou nejen mohutné co do výšky, ale rozprostírají se do zna�né délky a 

ší�ky (viz. P�ílohy obr. 1).  

Poho�í Zagros lemující jihozápadní okraj Íránu je tvo�eno n�kolika paraleln� 

vedoucími h�ebeny táhnoucími se od turecko - arménské hranice sm�rem na jihovýchod podél 

Perského zálivu. Na jižním konci se stá�í na východ a pokra�uje nižšími vrcholy poho�í 

Makran podél b�eh� Arabského mo�e do Pákistánu (Fisher 1968). Svou délkou p�es 1500 km 

a nadmo�skou výškou mnohde p�esahující 3000 m n. m. tvo�í jednu z nejvýznamn�jších 

biogeografických bariér celého St�edního Východu (viz. nap�. želvy rodu Mauremys (Wischuf 

a Fritz 1996; Feldman a Parham 2004), gekoni rodu Asaccus (Rastegar-Pouyani 2006), 

halan�íci rodu Aphanius (Hrbek a Meyer 2003; Hrbek et al. 2006), agamy rodu 

Phrynocephalus (Anderson 1968)).  

Zagros vznikl nárazem arabské litosferické desky do oblasti dnešního centrálního 

Íránu (Tchalenko 1974; Sborshchikov et al. 1981). Ke kolizi a tedy i vyvrásn�ní celého poho�í 

došlo p�ed deseti miliony lety (Dercourt et al. 1986), p�i�emž horotvorné pochody 

pokra�ovaly až do konce Pliocénu (p�ed 2 miliony lety), kdy se zformovala dnešní podoba 

Zagrosu (Tchalenko 1974). P�ed nárazem bylo území dnešního Zagrosu ješt� sou�ástí 

Arabské desky. Po kolizi obou litosferických desek se Zagros stal �ástí dnešního Íránu, došlo 

k zániku mo�e Tethys a k vytvo�ení Perského zálivu (Dercourt et al. 1986). 

Na severozápadní stran� íránského plata, kde se poho�í Zagros spojuje s masivy 

Kavkazu, vybíhá sm�rem na východ poho�í Elborz, táhnoucí se p�es 650 km podél jižního 

b�ehu Kaspického mo�e (Ferrigno 1989). Práv� tyto severní svahy tvo�í tém�� souvislou 

nepr�chodnou st�nu, zatímco jižní úbo�í se postupn� svažují a poho�í plynule p�echází 

v pouštní krajinu centrální íránské vyso�iny (Fisher 1968). Dále na východ na h�ebeny 

Elborzu navazují nižší h�ebeny poho�í Kopet Dagh. Toto sm�rem na sever prohnuté poho�í 

tvo�í hranici mezi íránskou vyso�inou a Turanskou nížinou v Turkmenistánu (Tchalenko 
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1974). Poté pokra�uje dále do Afghánistánu, kde h�ebeny postupn� p�echázejí ve vysoké štíty 

Hindu Kushe. 

Pokra�ující pohyb arabské litosferické desky sm�rem na severovýchod spole�n� 

s pohybem Indie na sever vyvolaly p�ed p�ti miliony lety horotvorné pochody na severním 

okraji Íránu, tedy vznik poho�í Elborz a Kopet Dagh. Nejintenzivn�jší orogenetické procesy 

prob�hly ve st�edním pliocénu (3-4 miliony let) (Macey et al. 1998a) a jejich d�sledkem jsou 

dnešní geomorfologicé deformace Kopet Daghu (Sborshchikov et al. 1981).  

Na rozdíl od západu a severu, kde je okraj ohrani�ující náhorní plošinu široký a 

pravidelný co se struktury tý�e, jihovýchod Íránu sestává z mnoha vyvýšených vzájemn� 

odd�lených masiv�. Rozestavení t�chto struktur je nepravidelné a netvo�í žádný ucelený 

h�eben. Roviny ležící mezi vypínajícími se skalami mají charakter otev�ených plání, n�kdy 

p�ipomínají spíše zahloubené deprese. Východním sm�rem se celé území mírn� svažuje a 

p�echází v nížíny Afghánistánu a pouštní oblasti severozápadního Pákistánu. Pokles 

východního Íránu byl zp�soben horotvornými pochody probíhajícími b�hem pliocénu (Macey 

1998a). Výrazn�jší hranici na východ� tvo�í až Pamírský uzel na severu Pákistánu a z n�j 

vybíhající série horských h�eben�. Sm�rem k Indickému oceánu vybíhá poho�í Sulaiman a na 

západ masiv Hindu Kushe (Khan 1980). Sulaiman se p�ed dosažením vod oceánu stá�í 

k západu a napojuje se na íránské pob�ežní svahy Makranu, které, jak již bylo uvedeno výše, 

navazují na Zagros (viz. P�ílohy obr. 2). 

P�edstava íránské náhorní plošiny jako mísy s vysokými okraji není tedy realit� nijak 

vzdálená. Uvnit� prstence více �i mén� vysokých poho�í leží oblast íránské vyso�iny, n�kdy 

též ozna�ována jako íránské plató (Fisher 1968). Pr�m�rná nadmo�ská výška p�esahuje 1000 

m n. m. (Fisher 1968), což kontrastuje s nízko položenými oblastmi Turanské nížiny severn� 

od Kopet Daghu �i bažinatou krajinou kolem �eky Tigris západn� od Zagrosu. Rozlohou 

íránská vyso�ina p�esahuje 750 000 km2 (Fisher 1968). Velké plochy byly b�hem vlh�ích 

období zatopeny. Jezera tvo�ila kontinuální systém pokra�ující dále do Afghánistánu a st�ední 

Asie (Anderson 1999). Nejv�tší z t�chto bývalých jezer, Dasht-e-Kavir, se rozprostírá jižn� od 

Elborzu. Dnes je celá oblast tvo�ena solnou pouští a je velice chudá na vegetaci (Bobek 1968). 

Podobné vlastnosti má i pouš� táhnoucí se severojižn� p�i hranicích s Afghánistánem, známá 

jako Dasht-e-Lut (Gabriel 1938). Krom� chudého vegeta�ního pokryvu nejsou tyto poušt� 

nejbohatší ani na herpetofaunu (Anderson 1999). A� už je to zp�sobeno nevhodnými 

podmínkami limitujícími výskyt jednotlivých druh� �i pouze nedostate�ným výzkumem 

provád�ným v t�chto oblastech (jak zmi�uje Fisher (1968), není Dasht-e-Kavir pro �lov�ka 

nejbezpe�n�jším místem k pobytu).  
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5. Biogeografie plazí fauny 
 

 

Íránská vyso�ina, rozprostírající se mezi Kaspickým mo�em a Perským zálivem, tvo�í 

jakýsi pomyslný most mezi afro-arabskými a asijskými faunistickými prvky. Díky své vyšší 

nadmo�ské výšce a izolaci od okolí h�ebeny vysokých horských masiv� získává unikátní 

charakter jen t�žko hledající ekvivalent jinde ve sv�t�. Složení a charaktery rozší�ení 

jednotlivých druh� obývajících íránské plató byly zna�n� ovlivn�ny drastickými 

geomorfologickými zm�nami krajiny probíhajícími v posledních deseti milionech letech 

(Rastegar-Pouyani 2006). Díky izolaci od okolí vykazuje zdejší fauna vysoký podíl 

endemismu (Wettstein 1951; Anderson 1968, 1974, 1999; Latifi 1991). Podrobnou studii 

zabývající se zoogeografií ješt�r� Íránu publikoval Anderson (1968). 

Afro-arabské elementy nejsou ve v�tšin� p�ípad� schopny p�ekonat poho�í Zagros, 

pokud se tedy vyskytují na území vyty�eném politickými hranicemi Íránu, jsou omezeni na 

západní svahy Zagrosu. P�íkladem mohou být gekoni rodu Asaccus (Rastegar-Pouyani 2003, 

2006). Za místo p�vodu tohoto rodu považuje Rastegar-Pouyani (2003) Zagros nebo poho�í 

na druhé stran� Perského zálivu, tj. v Ománu. P�echod p�es Hormuzský pr�liv odd�lující 

Omán od Íránu byl umožn�n b�h�m pleistocénního vysychání Perského zálivu (Anderson 

1968). Potvrzuje to hned n�kolik druh� rozší�ených na obou stranách pr�livu, ale chyb�jících 

dále na sever podél vod Perského zálivu. Phrynocephalus maculatus, agama široce rozší�ená 

v Íránu a zasahující do Afghánistánu a Pákistánu, se vyskytuje také v Ománu (Anderson 

1968) a jelikož žádný druh z rodu Phrynocephalus nep�ekra�uje Zagros (Anderson 1999), 

osídlil tento druh jižní b�ehy Perského zálivu pravd�podobn� práv� touto cestou . Podobná 

situace byla popsána u zmijí z komplexu Echis coloratus, kde Babocsay (2004) p�edpokládá 

vytla�ení E. coloratus z Ománu druhem E. omanensis invadujícím sem z Íránu. V Íránu pak 

E. omanensis mohla být eliminována ekologicky podobným druhem Pseudocerastes persicus 

(Latifi 1991; Babocsay 2004).  

Severozápad Íránu tvo�ený uzlem Zagrosu, Kavkazu a Elborzu je obývaný p�evážn� 

horskými druhy a druhy pronikajícími sem z Anatolie. Mezi druhy libující si ve vyšších 

altitudách pat�í nap�. agamy z komplexu Laudakia caucasia (Basoglu a Hellmich 1970; 

Ananjeva a Tuniyev 1994; Macey et al. 1998a; Anderson 1999). Podél jižních b�eh� Kaspiku, 

v oblasti zarostlé smíšenými lesy, sahá areál obou zástupc� �eledi Anguidae vyskytujících se 

v Íránu, Pseudopus apodus a Anguis fragilis (Anderson 1999). B�hem glaciál�, kdy byly hory 
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pokryty ledovci (Ferrigno 1989), byla zví�ata nucena sestupovat do nižších nadmo�ských 

výšek, odkud pak s nastoupivším interglaciálem expandovala zp�t.  

V�tší množství sdílených druh� je možné najít mezi íránským platem a Turanskou 

nížinou (Atayev a Shammakov 1994). Poho�í Kopet Dagh, rozd�lující tato dv� území, sice 

tvo�í ur�itou bariéru bránící migraci druh�, ale svou výškou se nem�že rovnat nap�íklad 

h�eben�m Zagrosu a alespo� �áste�nou migraci dovoluje. Spojení Kopet Daghu s Elborzem 

na západ� a Hindu Kushem na východ� není tvo�eno nep�erušenými h�ebeny, ale hlubokými 

údolími, skrz která m�že k míchání faun docházet (Misonne 1968). 

Díky postupnému p�echodu íránské vyso�iny v afghánské nížiny p�ekra�uje mnoho 

druh� vyskytujících se na íránské náhorní plošin� politické hranice a svoje areály rozši�uje až 

do západního Afghánistánu. Zde jim v cest� stojí až výb�žky Hindu Kushe (Král 1969). 

Podobnou situaci m�žeme pozorovat i dále na jih, kde pahorkatiny íránského Balú�istánu 

p�echázejí do stejnojmenné oblasti Pákistánu. Biogeografickou bariéru tvo�í v Pakistánu 

severojižn� orientovaná série h�eben� poho�í Sulaiman (Khan 1980). Z tohoto sm�ru 

pronikají do Íránu n�které Indo – orientální faunistické prvky, mezi jinými nap�. Calotes 

versicolor, Varanus bengalensis �i Crocodylus palustris (Anderson 1968, 1999; Das 1996) 

(viz. P�ílohy obr. 3). 

Centrální íránské plató bylo díky své izolovanosti horskými h�ebeny jen málo 

ovlivn�no klimatickými zm�nami probíhajícími v terciéru a kvartéru. Takovéto prost�edí, 

skýtající nep�eberné množství rozli�ných habitat�,  m�že být centrem vzniku a následné 

radiace mnoha druh� (Anderson 1968; Bobek 1968; Misonne 1968) (viz. P�ílohy obr. 4). Tuto 

myšlenku podporuje i velké množství endemických forem a taxon� odtud neustále 

popisovaných (Darevsky a Szszerbak 1978; Nilson a Andrén 1978; Andrén a Nilson 1979; 

Szczerbak 1990; Moravec 1994; Wischuf a Fritz 1996; Hrbek et al. 2006 a další). Íránské 

plató je ideálním místem pro studium fylogenetických a biogeografických vztah�, protože 

jeho geologická historie je velmi dob�e datována (Macey et al. 1998a). Nejvíce by mohly 

prozradit skupiny ekologicky tolerantní a široce rozší�ené jako nap�. rody Trapelus, 

Phrynocephalus, Acanthodactylus, Eremias aj. (Anderson 1999). Macey et al. (1998a), kte�í 

zjistili severo – jižní divergenci mezi agamami z rodu Laudakia v centrálním Íránu 

(podrobn�ji viz. kapitola v�novaná rodu Laudakia), se domnívají, že podobný scéná� lze 

o�ekávat i u dalších druh� íránské náhorní plošiny. Bohužel práv� herpetofauna st�ední �ásti 

íránského plata je velmi málo prozkoumána, v�tšina záznam� je známá z jednoho �i n�kolika 

málo pozorování nebo pouze z nepatrného množství lokalit (Anderson 1999).  
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Na formování areál� n�kterých druh� m�ly vliv i podmínky klimatické. Nilson a 

Andrén (1978) polemizují o možnosti, že fosoriální scinkové z rodu Ophiomorus byli 

ovlivn�ni pohyby píse�ných dun v�trem. Jelikož v Íránu, Afghánistánu, Pákistánu a severní 

Indii vanou tém�� neustále v�try od severu �i severozápadu, pohybují se píse�né duny sm�rem 

na jih (Nilson a Andrén 1978). Protože tato zví�ata jsou obligátní obyvatelé píse�ných 

substrát� (krom� O. nuchalis žijícím na št�rkových p�dách (Nilson a Andrén 1978, 1981)), je 

jejich distribuce závislá na pohybu píse�ných dun v�trem (Anderson 1999). Jednotlivé 

populace jsou od sebe izolované fyzickými bariérami tvo�enými oblastmi bez píse�ného 

pokryvu. P�ipomínají tak vzdálené ostrovy jen omezen� umož�ující vým�nu genetického 

materiálu. Kontakt m�že být zprost�edkován práv� díky pohybu píse�ných dun v�trem. 

P�estože jsou tito scinkové lokáln� velmi hojní (Alcock a Finn 1896), areály jednotlivých 

druh� jsou velmi omezené (Anderson 1999), možná práv� díky neschopnosti p�ekovávat 

nepíse�né substráty. 

 

 

6. P�ehled vybraných taxon� 
 
 

6.1 Trapelus 
 

Rod Trapelus (Agamidae) je svým výskytem omezen na severní �ásti Afriky, Arabský 

poloostrov a jihozápadní Asii (viz. P�ílohy obr. 5). Z p�ibližn� osmi druh� se t�i alespo� 

�áste�n� vyskytují v oblasti íránské vyso�iny (Anderson 1999). 

Na íránském platu je nejrozší�en�jším a také nejprobádan�jším druhem T. agilis. Od 

poho�í Zagros na západ� p�echází p�es íránské a pákistánské pouštní oblasti až po západní 

Punjab v Indii. Na severu zasahuje do Turkmenistánu a Afghanistánu. Kashkarov a Kurbatov 

(1927) považují za p�vod druhu T. agilis poušt� St�ední Asie, odkud potom expandoval na 

západ a na jih. Na západním b�ehu Kaspického mo�e žije izolovaná populace (Rasegar-

Pouyani 2005) (viz. P�ílohy obr. 6). T. agilis je �len�n do �ty� poddruh�: T. a. agilis obývá 

centrální íránské plató a jižní Afghanistán, T. a . sanguinolentus severovýchodní Írán, severní 

Afghanistán a st�edoasijské republiky, T. a . khuzistanensis nížiny jihozápadního Íránu 

západn� od Zagrosu a T. a. pakistanensis jihovýchodní Pakistán a p�ilehlé �ásti Indie 

(Rastegar-Pouyani 1999b) (viz. P�ílohy obr. 6).  Díky rozsáhlému areálu rozší�ení této agamy 
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a její �etnosti na lokalitách je tento druh jedním z nej�ast�ji zaznamenaných a také chytaných 

(Alcock a Finn 1896; Kashkarov a Kurbatov 1927; Frynta et al. 1997). Rastegar-Pouyani 

(2005) studoval 522 nachytaných a muzejních exemplá��, na kterých provád�l morfometrická 

m��ení a zjiš�oval vnitrodruhovou variablitu a oprávn�nost �len�ní na výše zmín�né 

poddruhy. Všechna studovaná zví�ata rozd�lil a priori do devatenácti skupin založených na 

p�irozených ekologických �i geografických bariérách. Z výsledk� jeho práce vyplývá, že 

morfologická variabilita v rámci druhu T. agilis je, cituji: „zjevn� komplikovaná“ (Rastegar-

Pouyani 2005). Geograficky si blízké populace �asto v�bec nevykazují podobné morfologické 

znaky a dokonce ani výsledky pro ob� pohlaví zcela nekorespondují. I p�es tyto komplikace 

vyplývají z jeho výsledk� jasné záv�ry: zkoumané populace je podle morfometrických znak� 

a znak� na folidóze možné rozd�lit do �ty� skupin korespondujících s dnes rozeznávanými 

poddruhy. Morfologicky nejodlišn�jší jsou populace (Rastegar-Pouyani (2005) je ozna�uje 

jako „group A“) obývající jihozápadní Írán západn� od poho�í Zagros, který slouží jako 

ú�inná biogeografická bariéra izolující tak tyto populace od nominotypické subspecie 

obývající iránské plató. Odlišnosti t�chto agam si povšiml již ve svých d�ív�jších studiích 

(Rastegar-Pouyani 1997, 1999a,b). 

Druhou skupinu (popisovanou jako „group B“) tvo�í populace ve st�edních �ástech 

Íránu, jižním Afghánistánu a jihozápadním Pákistánu. Všechny populace žijící v této oblasti 

jsou, i p�es její zna�nou rozlohu, p�ekvapiv� homogenní co se morfologických znak� tý�e 

(Rastegar-Pouyani 1999a, 2005), i když ur�ité klinální zm�ny patrné jsou. Naproti tomu 

Anderson (1999) variabilitu tohoto druhu na centrálním íránském platu zd�raz�uje, ale žádné 

taxonomické implikace z ní nevyvozuje (na n� jsou zm�ny podle n�j p�íliš nepatrné).  

 Další skoupinu tvo�í tzv. „group C“ obývající jihovýchodní Pakistán a p�ilehlé �ásti Indie. 

Nep�ekonatelnou bariérou pro tyto populace je �eka Indus v jižním Pákistánu vlévající se do 

Indického oceánu (Rastegar-Pouyani 1999a, 2005). 

„Group D“ je tvo�ena zví�aty pocházejícími z Afghánistánu a republik st�ední Asie a 

bývá n�kdy odd�lována do zvláštního druhu Trapelus sanguinolentus (Kashkarov a Kurbatov 

1927; Leviton et al. 1992; Zhao a Adler 1993). Zajímavá u t�chto populací je zna�ná 

morfologická homogenita možná zp�sobená nedávnou invazí z jihu (Rastegar-Pouyani 2005). 

Jelikož bylo území východn� od Kaspiku až do pozdního pliocénu zatopeno (Macey et al. 

1998a), nem�že být tato expanze starší než cca 2 miliony let. Dokonce ani izolovaná populace 

ze západního b�ehu Kaspického mo�e není morfologicky nijak odlišná. Práv� touto „group D“ 

se zabývali Macey a Ananjeva (2004). Pomocí studia allozym� prozkoumali agamy z obou 

b�eh� Kaspického mo�e a stejn� jako Rastegar-Pouyani (2005), který se zam��il na 
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morfometrii, zjistili p�ekvapiv� malou variabilitu. Neiova genetická vzdálenost mezi populací 

kaspickou a kazašskou vyšla 0,117, p�i�emž  nejv�tší nam��ená vzdálenost v této studii byla 

mezi jihoturkmenskou a kazašskou, konkrétn� 0,145. P�ibližn� odhadnutý �as divergence 

západokaspické populace vypo�ítali na 1,6 milion� let. Agamy se do této oblasti tedy musely 

rozší�it n�kdy v pr�b�hu pleistocénu, ve kterém docházelo ke st�ídání glaciál� s interglaciály. 

V érách glaciál� bylo severní pob�eží Kaspiku trvale promrzlé (Hewitt 2000) a pro teplomilné 

agamy neobyvatelné. T. agilis se tedy musel podél severního b�ehu ší�it b�hem n�kterého 

z interglaciál�. 

Druh Trapelus agilis nevystupuje do nadmo�ských výšek vyšších než 2500 m 

(Anderson 1968) a vyšší horské masivy jsou pro n�j nep�ekonatelnou bariérou. K odd�lení 

Pouyaniho „group A“ obývající západní úpatí poho�í Zagros mohlo dojít p�ed deseti miliony 

lety. Práv� v té dob� došlo v jihozápadní �ásti Íránu k vyvrásn�ní poho�í Zagros (Tchalenko 

1974; Dercourt et al. 1986; Rastegar-Pouyani 2006). P�ibližn� deset milion� let dlouhá 

izolace této populace mohla zp�sobit její morfologiské odlišení od populací obývajících 

centrální íránské plató (Anderson 1999; Rastegar-Pouyani 1999a,b, 2005). Podobná situace 

byla prokázána u severoafrické agamy Agama impalearis, u které bylo odd�lení 

severozápadních a jihovýchodních populací zap�i�in�no vyzdvižením poho�í Atlas p�ed devíti 

miliony lety (Brown et al. 2002). K ov��ení této hypotézy u druhu T. agilis by bylo pot�eba 

d�kladn�jší molekulárn� – genetické studie druhu Trapelus agilis, kterou zatím nikdo 

neprovedl. Pokud by se ale ukázalo, že tato populace je již izolována tak dlouho, bylo by 

možné uvažovat o jejím vy�len�ní do samostatného druhu. 

Ur�ité nejasnosti panují i kolem místa vzniku rodu Trapelus. Jak uvádí Anderson 

(1968), za evolu�ní centrum rodu Agama (kam v té dob� ješt� zahrnuje dnes již samostatn� 

rozeznávané rody Trapelus a Laudakia) m�žeme považovat íránské plató. Vzhledem k tomu, 

že íránské plató vzniklo relativn� nedávno, není vznik celého rodu na tomto míst� p�íliš 

pravd�podobný.  

 

 

6.2 Laudakia 
 

Agamy z rodu Laudakia (Agamidae) byly d�íve spole�n� s rodem Trapelus �azeny do 

rodu Agama (Moody 1980). Svým výskytem jsou vázány na kamenité �i skalní formace, 
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osídlují i ruiny a opušt�né budovy. Areál rodu sahá od jihovýchodní Evropy p�es Turecko a 

St�ední Východ po severní okraje Indie (Anderson 1999) (viz. P�ílohy obr. 7).  

Historickou biogeografií celého rodu se zabývali Ananjeva a Tuniyev (1994). 

Domnívají se, že k první radiaci t�chto agam mohlo dojít v miocénu na rozhraní dnešního 

Afghánistánu, Pákistánu a Tádžikistánu. Stejné místo p�vodu p�edpokládají také Rastegar-

Pouyani a Nilson (2006). Hlavní radiace probíhala ve dvou v�tvích: jedna linie se rozší�ila 

z Pamíru podél poušt� Taklamakan po h�ebenech �an Šanu. Druhá invadovala západním 

sm�rem a postupn� se rozší�ila do jihozápadní Asie, Evropy a severní Afriky (Ananjeva a 

Tuniyev 1994). B�hem pliocénu, kdy díky nárazu na sever se pohybující Indie došlo 

v jihozápadní Asii k významným horotvorným pochod�m a zvedání celé oblasti, došlo  také 

k rozfragmentování areál� a geografické izolaci jednotlivých druh� západní linie, n�kdy 

souborn� ozna�ovaných jako L. caucasia komplex (Macey et al. 1998a). Macey et al.(1998a, 

2000a) se zabývali fylogenetickými vztahy mezi agamami z tohoto komplexu na severních 

hranicích íránské náhorní plošiny (poho�í Kopet Dagh a Kavkaz) a v poho�í Zagros. S pomocí 

sekvencí úseku mtDNA od genu ND1 po gen COI se pokoušeli objasnit fylogenetické vztahy 

všech studovaných druh� (Laudakia microlepis, L. erythrogastra a L. caucasia) a jejich 

korespondenci s hlavními geologickými událostmi dané oblasti. Populace obývající poho�í 

Zagros jsou sesterské ke všem severním populacím (Macey et al. 1998a). Pomocí 

molekulárních hodin kalibrovaných na 0,65% rozdíl� mezi sekvencemi za milion let 

vypo�ítali, že k odšt�pení t�chto zagroských populací došlo p�ed devíti miliony lety, což 

dob�e koreluje s datováním nárazu arabské litosferické desky do Íránu a vyvrásn�ním 

Zagrosu. Populace vyskytující se ve východní �ásti poho�í Kopet Dagh (L erythrogastra) jsou 

sesterské ke všem zbývajícím, které obývají jak západní �ást Kopet Daghu tak Kavkaz (L. 

cauasia). K této divergenci došlo p�ed 3 – 4 miliony let (Macey et al. 1998a). Populace ze 

západní �ásti Kopet Daghu se odd�lily p�ed 2 – 3 miliony let (viz. P�ílohy obr. 8). Datování 

separace populací v Kopet Daghu dob�e koreluje s geologií této oblasti, konkrétn� s náhlým 

zdvižením poho�í b�hem st�edního pliocénu p�ed 2-3 miliony let (Sborshchikov et al. 1981). 

Ananjeva a Tuniyev (1994) p�edpokládají následující cestu postupného ší�ení druhu L. 

erythrogastra: z jižní �ásti íránské náhorní plošiny se postupn� ší�il sm�rem na sever podél 

�eky Harirud (tvo�í severní hranici mezi Íránem a Afghánistánem a dále pokra�uje do nížin 

Turkmenistánu) až do poho�í Kopet Dagh. Odtud pokra�ovala expanze na západ p�es Kopet 

Dagh a na východ podél severního p�edh��í Hindu Kushe. Svou domn�nku ale ni�ím 

nedokládají (nap�. klinálními zm�nami v charakteru folidózy, biochemickými studiemi aj.) a 

je tedy t�žko se domýšlet, jak ke své myšlence dosp�li.  Ve své další studii se Macey et al. 



 14 

(2000a) zam��ili p�evážn� na druh L. caucasia, obývající výše položená území v severní �ásti 

Íránu a sousedních zemích  (Anderson 1999). Op�t s použitím sekvencí gen� od ND1 po COI 

mitochondriální DNA se pokoušeli odhalit scéná� ší�ení tohoto druhu podél poho�í Kopet 

Dagh, Elborz a Kavkaz. S pomocí stejn� kalibrovaných molekulárních hodin jako v p�edchozí 

práci (Macey et al. 1998a), tj divergence sekvencí 0,65% za milion let, došli k záv�ru, že 

kavkazské populace jsou sesterské populacím z Elborzu a Kopet Daghu. Odhadovaná doba 

divergence mezi L. caucasia z Kavkazu a Elborzu je 2,1 milion� let. 

Období �tvrtohor, charakteristické globálními výkyvy klimatu spojenými se 

zaled�ováním severních oblastí a drastickou aridizací jihu, pravd�podobn� hrálo významnou 

roli p�i ur�ování dnešních areál� rozší�ení mnoha druh� obývajících íránskou náhorní plošinu 

(Ananjeva a Tuniyev 1994). V oblasti dnešního Íránu bylo ale klima stále více �i mén� 

podobné dnešnímu a zaledn�ny byly jen nejvyšší �ásti Azerbajdžánu a Elborzu (Misonne 

1968). To mohlo mít vliv práv� na komplex L. caucasia, který obývá p�evážn� vyšší polohy 

místy i p�es 4000 m n.m. (Anderson 1999). B�hem glaciálního zaledn�ní sestoupila zví�ata 

pravd�podobn� do nižších nadmo�ských výšek, kde v té dob� vládlo pro n� p�íznivé klima, a 

po ústupu ledovc� op�t vystoupila do dnes obývaných altitud.  

 

 

6.3 Phrynocephalus 
 

Rod Phrynocephalus (Agamidae) je se 43 druhy nejpo�etn�jším rodem v �eledi 

Agamidae (Stuart-Fox a Owens 2003). Unikátní synapomorfií rodu je 11 k�stek 

sklerotikálního prstence, oproti dvanácti p�ítomným u všech ostatních zástupc� �eledi (Moody 

1980). Moody (1980) p�edpokládá, že rod Phrynocephalus je sesterský všem ostatním rod�m 

v jeho „group VI“ (tj. Agama, Pseudotrapelus, Stellio, Trapelus, Xenagama). Studie sekvencí 

mtDNA tento vztah ale nepotvrdily a rod Phrynocephalus staví do blízké p�íbuznosti rod� 

Laudakia a Trapelus (Macey et al. 2006) nebo jako vnit�ní skupinu rodu Laudakia (Macey et 

al. 2000b). Joger (1991) p�edpokládá sestreský vztah mezi rody Phrynocephalus a Laudakia.  

Areál rozší�ení celého rodu sahá od Arabského poloostrova p�es íránské plató a st�ední 

Asii až po Mongolsko a severozápadní �ínu (Moody 1980) (viz. P�ílohy obr. 9). Jedná se o 

taxon s dob�e datovatelnou radiací, která za�ala již p�ed 35 – 40 miliony lety v d�sledku 

nárazu Indie do asijské pevninské masy (Macey et al. 1991). Druhy obývající východní okraj 

areálu rodu pat�í k nejvíce studovaným. Osekvenováním �ty� gen� mtDNA (12S rRNA, 16S 
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rRNA, cyt b, ND4-tRNA) a následným studiem fylogenetických vztah� mezi �ínskými druhy 

dosp�li Pang et al. (2003) k záv�ru, že vyzdvižení Tibetu a sou�asná aridizace centrální Asie 

p�ed deseti miliony lety vedly k odseparování dvou hlavních st�edn�asijských klád�. Stejn� 

jako na Bufo bufo (Macey et al. 1998b, viz. dále) m�ly i na rod Phrynocephalus v �ín� 

významný vliv orogenetické procesy terciéru a kvartéru. Ke stejnému záv�ru se s pomocí 

morfologie dopracovali i Wang et al. (1999), kte�í zjistili, že zdvižení poho�í Kunlun Šan 

v miocénu odd�lilo P. erythrurus a P. zetangensis.  

  Za dobu vzniku rodu Phrynocephalus považují Ananjeva a Tuniyev (1992) rozhraní 

paleogénu a neogénu (cca 24 milion� let), p�i�emž jako místa p�vodu p�ipoušt�jí následující 

dv� možnosti: území ležící na hranicích dnešního Íránu, Afghánistánu a Turkmenistánu nebo 

oblast kolem západního konce �ínsko-mongolské hranice. Moody (1980) považuje za místo 

p�vodu celého rodu severní Indii, p�ípadn� st�ední Asii, pro kterou sv�d�í velká diverzita 

druh� z rody Phrynocephalus, které se zde vyskytují. K dispozici m�l ale pouze dva druhy, 

takže jeho záv�ry se zdají p�inejmenším ukvapené. Objev sesterského rodu Bufoniceps 

z Radžastánu v severozápadní Indii by mohl pomoci objasnit otázku p�vodu rodu 

Phrynocephalus (Arnold 1992). P�estože Golubev a Dunayev (1997) navrhovali za�azení 

nemalého po�tu druh� Phrynocephalus do rodu Bufoniceps, nejnov�jší molekulární studie 

ukazují, že monotypický rod Bufoniceps je sesterský rodu Trapelus a nikoli Phrynocephalus, 

jak nazna�ovaly studie morfologické (Macey et al. 2006) a o p�vodu rodu Phrynocephalus 

tedy neprozradí nic.  

 Díky zna�n� uniformní morfologii celého rodu a výskytu znak� charakteristických pro 

obyvatele píse�ných substrát� (uzav�ený vn�jší zvukovod, záklopka uzavírající nozdry, 

h�ebínkovité šupiny na prstech, o�ní ví�ka s prodlouženými šupinami, schopnost zahrabávat 

se do písku laterálními pohyby t�la) i u „nepíse�ných“ druh�, usoudili Shenbrot a Semenov 

(1986), že rod Phrynocephalus p�vodn� vznikl v pís�itých oblastech, odkud se poté rozší�il a 

obsadil i jiné typy substrát�.  

 Historickou biogeografii druh� vyskytujících se na území bývalého Sov�tského svazu 

zkoumali Ananjeva a Tuniyev (1992). V pliocénu mohlo kv�li vyvrásn�ní poho�í Kopet 

Dagh jižn� od poušt� Karakum dojít k rozd�lení areálu P. maculatus na severní a jižní 

fragment (Ananjeva a Tuniyev 1992). Severn� od Kopet Daghu se dnes P. maculatus 

nevyskytuje (Anderson 1999), je tedy možné, že odtud byla vytla�ena jiným druhem.  

 V �asném neogénu byly nížiny st�ední Asie zaplaveny vodou. Její ustoupení nastalo 

v souvislosti se zvýšením celé oblasti, ke kterému došlo za�átkem pliocénu. Tou dobou se 

pravd�podobn� rozší�il P. reticulatus od východních b�eh� Kaspického mo�e dále na východ 
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až do Ferganského údolí v Uzbekistánu (Ananjeva a Tuniyev 1992). Ve st�edním pliocénu 

prod�lala centrální Asie op�t pokles, který zp�sobil rozpad do té doby kontinuálního areálu P. 

reticulatus. To vedlo k vytvo�ení t�í izolovaných populací: východní b�eh Kaspiku, pouš� 

Kyzylkum ve st�edním Uzbekistánu a Ferganské údolí (Ananjeva a Tuniyev 1992).  

 Pliocénní vzestup Anatolie a íránského plata vedl k rozd�lení areálu p�edka P. 

helioscopus a pravd�podobn� také n�kterých druh� z rodu Trapelus, které mají podobné 

ekologické nároky (Kosswig 1955; Ananjeva a Tuniyev 1992). P. persicus d�íve považovaný 

pouze za poddruh P. helioscopus (Anderson 1974), vyskytující se v severozápadním Íránu, 

Azerbajdžánu a Turecku, mohl vzniknout práv� díky této izolaci (Ananjeva a Tuniyev 1992). 

Vlastní P. helioscopus dnes obývá území východn� od Kaspiku, na jihu tvo�í hranici jeho 

rozší�ení poho�í Kopet Dagh, p�es které na íránské plató neproniká (Anderson 1999).  

 Areál P. mystaceus zasahujícího i do severovýchodního Íránu byl formován koncem 

neogénu, kdy tento druh okupoval rozsáhlé území od Kaspiku po jezero Balchaš, na jihu 

zasahoval až za h�ebeny Kopet Daghu (Ananjeva a Tuniyev 1992). Podél severního okraje 

Kaspického mo�e se s oteplením, které nastalo v holocénu, rozší�il až na Kavkaz. Blízce 

p�íbuzný P. interscapularis (fylogeneze rodu Phrynocephalus viz. Arnold (1999)), obývající 

východní b�eh Kaspického mo�e, se od P. mystaceus diverzifikoval pravd�podobn� 

v d�sledku specializace na pobyt na píse�ných dunách (Ananjeva a Tuniyev 1992).  

 P. raddei byl ješt� ve spodním pliocénu rozší�en na souvislém území severn� od Kopet 

Daghu podél toku �eky Amu Darya, která se tenkrát vlévala do Kaspického mo�e (Ananjeva a 

Tuniyev 1992). Se zm�nou klimatu došlo ke zm�n� sm�ru jejího toku a zformování dnešního 

�e�išt�, které ústí do Aralského jezera. Tím se rozpadl do té doby souvislý areál P. raddei na 

n�kolik disjunktních populací dnes klasifikovaných jako samostatné poddruhy (Ananjeva a 

Tuniyev 1992).  

Žádný z výše uvedených názor� Ananjevy a Tuniyeva (1992) týkající se historie 

formování areál� jednotlivých druh� rodu Phrynocephalus ale není doložen žádným 

d�kazem, jedná se pouze o spekulace vyvozené z dnešního tvaru areál�. K ov��ení jejich 

záv�r� by byly nutné d�kladn�jší fylogeografické studie. 

         Na centrální íránské plató alespo� �áste�n� zasahují areály p�ti druh� z rodu 

Phrynocephalus (Anderson 1999). P. mystaceus a P. ornatus se vyskytují pouze 

na severovýchodním okraji Íránu (Leviton a Anderson 1970), P. persicus naproti 

v severozápadním rohu (Anderson 1999). P. maculatus a P. scutellatus jsou v Íránu široce 

rozší�ené druhy, pat�í také k nej�ast�ji pozorovaným (Anderson 1872; Werner 1895; Alcock a 

Finn 1896). P. maculatus obývá p�evážn� pís�ité substráty, zatímco P. scutellatus vyhledává 
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št�rkové �i kamenité podklady chudé na vegetaci (Wettstein 1951; Mertens 1956; Nilson a 

Andrén 1981; Anderson 1999). Areál P. scutellatus je vymezen vysokými horami, které 

ohrani�ují íránské plató. Jedná se o typického endemita íránské vyso�iny neschopného 

p�ekonat horské masivy výškou p�esahující 2300m (Leviton a Anderson 1970; Anderson 

1999). Jako místo vzniku druhu P. scutellatus p�edpokládá Khan (1980) Balú�istán, odkud se 

poté tento druh rozší�il po zbytku vyso�iny. Neuvádí ale, jak k tomuto zjišt�ní dosp�l, pouze 

konstatuje: „U následujících druh� je známo, že se vyvinuly v Balú�istánu: Phrynocephalus 

clarkorum, P. scutellatus …“ (Khan 1980). Stejn� tak se vše mohlo odehrát kdekoliv jinde na 

íránské vyso�in�, p�ípadn� i mimo ni a všechny druhy sem mohly poté p�emigrovat.  

St�ední a jižní �ásti Íránu jsou charakteristické pohyblivými píse�nými dunami 

(Andrén a Nilson 1979). Postupná expanze P. scutellatus mohla být tímto faktorem zna�n� 

ovlivn�na, nebo� tento druh dává p�ednost pevn�jším substrát�m. Pro �ínský druh P. 

versicolor m�la fragmentace poušt� zásadní vliv na vikarian�ní události, které tento druh 

prod�lal. I když se na území jeho výskytu nenachází žádná v�tší geografická bariéra (jako 

hory nebo neosídlené oblasti), fragmentace poušt� p�sobila jako bariéra proti ší�ení 

jednotlivých populací (Wang a Fu 2004). 

 Pro P. scutellatus stanovil Nikolsky (1907) na základ� variabilního charakteru 

folidózy dva poddruhy: P. s. carinipes a P. s. brevipes. Ob� formy se ale vyskytují na týchž 

lokalitách a rozeznávání jednotlivých poddruh� se nejeví jako p�íliš opodstatn�lé. Anderson 

(1999) uznává, že znaky odlišující ob� subspecie (zv�tšené dorzální šupiny proti 

homogennímu ošupení) by mohly být geograficky korelované, ale v sérii vzork� z provincie 

Qom (jižn� od Teheránu) našel zastoupené oba morfotypy v�etn� p�echodných forem. 

Areálovou historii P. scutellatus patrn� morfologie ani uspo�ádání a tvar šupin neprozradí. 

Nezbývá tedy než se spolehout na progresívní metody využívající sekvence nukleových 

kyselin a doufat, že pomohou odhalit geografickou historii tohoto a ostatních dosud málo 

probádaných druh�. 

 

 

6.4 Teratoscincus 
 

Gekoni rodu Teratoscincus (Gekkonidae) jsou obyvatelé píse�ných dun od Mongolska 

a západní �íny p�es St�ední Asii po východní Írán a Spojené Arabské Emiráty (Macey et al. 

1997; Anderson 1999). Macey et al. (1999) studovali vzájemné vztahy mezi jednotlivými 
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druhy tohoto rodu pomocí sekvencí úseku mtDNA od genu ND1 po gen COI. Stejn� jako ve 

svých ostatních pracích (Macey et al. 1998a, 1998b, 2000a)  zjistili korelaci mezi areály 

asijských druh� a významnými geologickými událostmi. Druhy z jihozápadního okraje areálu 

rodu Teratoscincus (T. microlepis, T. scincus) jsou bazální skupinou vzhledem k ostatním 

(viz. P�ílohy obr. 10). T. microlepis byl od ostatních t�í druh� izolován masivem Hindu-

Kushe. K odd�lení T. scincus, který obývá Írán, Afghánistán, Pákistán a St�ední Asii, od 

druh� ze západní �íny (T. przewalskii a T. roborowski) došlo p�ed deseti miliony let (Macey 

et al. 1999) (viz. P�ílohy obr. 11). Doba odpovídá vyvrásn�ní poho�í �an-Šan a Pamír 

(Harrison et al. 1992), které tak izolovaly ob� skupiny a umožnily jejich nezávislou evoluci. 

T. keyserlingii (n�kdy považovaný pouze za poddruh T. scincus (Anderson 1999)) obývá 

íránské plató. Od T. scincus ho na severu d�lí Kopet-Dagh, který, jak již bylo zmín�no, vznikl 

p�ed 3-4 miliony lety. Podle Macey et al. (2005) m�že tato doba korespondovat s odd�lením 

obou druh�. Tuto možnost podporuje fakt, že T. scincus nevystupuje výše než 2000 m n. m. 

(Macey et al. 1997) a vyšší hory tedy nep�ekoná. Obdobnou situaci popisují u separace 

�ínských T. przewalskii a T. roborowskii východním cípem �an-Šanu p�ed p�ti miliony lety 

(Macey et al. 2005). Omezený po�et vzork� bohužel neumožnil Maceymu et al. (1999) 

odhadovat �as divergencí mezi r�znými populacemi v rámci jednotlivých druh�, otázka 

izolace T. scincus a T. keyserlingii (které ješt� považoval za jeden druh) tedy z�stává 

nedo�ešena. Díky jejich úzké specializaci na píse�né substráty je možné o�ekávat podobnou 

situaci jako u scink� z rodu Ophiomorus (viz. kapitola Biogeografie), kde zásadní vliv na 

diverzifikaci populací má pohyb píse�ných dun.  

 

 

6.5 Natrix tessellata 
 

Užovka podplamatá, Natrix tessellata (Colubridae), je had rozší�ený p�evážn� v jižní 

�ásti Palearktu, od Itálie po západní �ínu (Rehák 1992). Habitatem této užovky jsou b�ehy �ek 

�i vodních nádrží, mok�ady, nevyhýbá se ani mo�skému pob�eží (Latifi 1991; Rehák 1992). 

Díky svým habitatovým preferencím zna�n� omezujícím disperzní schopnosti je N. tessellata 

dobrým modelovým organismem pro studium vnitrodruhové variability umož�ující odhady 

geografické izolace jednotlivých populací. Práv� Guicking et al. (2002) studovali 

fylogeografii N. tessellata a N. maura. Ve své studii bohužel nem�li k dispozici vzorky 

z Íránu, Turkmenistánu ani Afghánistánu, které tvo�í jihovýchodní okraj areálu rozší�ení N. 
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tessellata (Guicking et al. 2002). Osekvenováním cyt b mtDNA zjistili, že bazální skupiny 

pocházejí z Egypta, Jordánska a Turecka, odkud poté expandovaly do ostatních dnes 

obývaných oblastí Evropy a St�ední Asie (Guicking et al. 2002). Studiem fylogenetických 

vztah� uvnit� rodu Natrix, kde už m�li k dipsozici vzorky z Íránu, zjistili Guicking et al. 

(2006b), že nejbazáln�jší linie N. tessellata pochází práv� odtud. Nejnov�jší studie ukazuje na 

zna�nou odlišnost íránských N. tessellata od ostatních. Velké genetické vzdálenosti mtDNA 

nazna�ují dlouhotrvající izolaci užovek z Íránu (konkrétn� vzorky ze Zagrosu a Elborzu) od 

Tureckých �i Arménských (Guicking in litt.). Bazální vnitrodruhová divergence uvnit� N. 

tessellata je odhadována na dobu p�ed 6,7 miliony lety (Guicking et al. 2006a), což je doba 

mezi vytvo�ením poho�í Zagros a Elborz, kde také žijí nejstarší klády tohoto druhu. Podle 

Guicking (in litt.) je možné práv� Írán považovat za místo vzniku tohoto taxonu. Tuto 

hypotézu by mohly potvrdit další studie disponující v�tším množstvím materiálu z t�chto 

oblastí.   

 

 

6.6 Emys orbicularis 
 

Želva bahenní, Emys orbicularis (Emydidae), je rozší�ena v jižní a východní Evrop�, 

jihovýchodní okraj areálu rozší�ení tvo�í jižní pob�eží Kaspického mo�e (Anderson 1974; 

Široký 2001). Lenk et al. (1999), kte�í s použitím sekvencí cyt b mtDNA provád�li 

fylogeografickou analýzu zjistili, že jižní pob�eží Kaspiku sloužilo jako jedno z refugií b�hem 

pleistocenních glaciál�. Odtud se želvy v interglaciálu rozší�ily podél západních b�eh� 

Kaspiku na sever. Molekulární hodiny kalibrované na divergenci sekvencí 0,3 – 0,4 % za 

milion let odhalily, že k odseparování dnešních linií došlo p�ed 3 – 4 miliony let (Lenk et al. 

1999). Jednotlivá refugia v jižní Evrop� byla b�hem glaciál� osídlena odlišnými liniemi a 

z nich poté osídlovala severn�jší �ásti.  Dle datování divergence jednotlivých linií osídlily 

íránské populace toto území patrn� až po vytvo�ení horských h�eben� zde se rozprostírajících. 

P�esto jsou morfologicky odlišné od evropských a �azeny do vlastního poddruhu E. 

orbicularis orientalis.   
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6.7 Rana macrocnemis 
 

Podobn� jako E. orbicularis, zasahuje R. macrocnemis (Ranidae) jihovýchodním 

cípem svého rozší�ení pouze do severní �ásti Íránu. Zbytek areálu se rozkládá v Anatolii a na 

Kavkazu (Veith et al. 2003). Veith et al. (2003) studovali sekvence 16S rRNA, ze kterých 

poté vyvozovali fylogeografické záv�ry. Jimi navrhovaný model p�edpokládá, že tito skokani 

byli v pliocénu kontinuáln� rozší�eni po celé ploše dnešního areálu. S nastupující dobou 

ledovou byli nuceni ustoupit do jižn�jších úto�iš�. V dob� p�ed zhruba 620 000 lety se 

refugiální populace diverzifikovaly, po Anatolii se rozší�ili skokani z refugia v jihozápadním 

Turecku a íránské populace z�staly izolované (Veith et al. 2003). Stejn� jako u želvy bahenní 

m�žeme i zde sledovat dlouhodobou izolaci populací žijících p�i jižním b�ehu Kaspického 

mo�e, o �emž sv�d�í i jejich odd�lení do vlastní subspecie R. macrocnemis pseudodalmatina 

(Eiselt a Schmidtler 1973). 

 

 

6.8 Bufo  
 

Mezi obojživelníky je z íránské vyso�iny nejvíce prostudován druh Bufo viridis 

(Bufonidae), kde na sebe nejvíce pozornosti p�itahují tri- a tetraploidní populace (Stock et al. 

1999, 2001, 2003, 2005, 2006). S využitím sekvencí kontrolních úsek� mtDNA ze vzork� 

tak�ka z celého areálu rozší�ení studovali Stock et al. (2006) biogeografii palearktických B. 

viridis. Populace pocházející ze severovýchodu Íránu a jižní �ásti Turkmenistánu vykazovaly 

vysokou rychlost popula�ního r�stu. To vedlo autory k záv�ru, že tyto populace prod�laly 

expanzi, kterou je možné p�ibližn� datovat do doby mezi 0,2 – 0,3 miliony let. Ropuchy ze 

západní �ásti st�edního Íránu pat�ící do evropského kládu se svými sekvencemi od evropských 

žab výrazn� liší. Doba divergence t�chto populací je odhadována na spodní až st�ední pliocén 

(3 – 5 milion� let) (Stock et al. 2006). Tato doba dob�e koreluje s datováním hlavních 

horotvorných pochod� v severním Íránu. K odd�lení jednotlivých linií mohlo dojít v d�sledku 

vyvrásn�ní vysokého poho�í, které pro B. viridis jako stepní druh p�edstavuje nep�ekonatelnou 

p�ekážku. Podobn� se odšt�pila B. latasti, poté co po nárazu indického subkontinentu do 

asijské pevninské masy došlo ke zvednutí Kašmíru (Stock et al. 2006). 

B�hem pliocénu (5 – 2 miliony let) se odd�lila st�edoasijská linie od geograficky 

blízkého kládu z Malé Asie. V té dob� docházelo ke globálnímu ochlazování a aridizaci, což 
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vedlo k rozši�ování stepí a tím pádem k rozší�ení možností další expanze B. viridis (Stock et 

al. 2006). Odlišné sekvence D-loop mtDNA charakterizují také populace B. viridis z poho�í 

Bolshoi Balkhan u východních b�eh� Kaspického mo�e v Turkmenistánu. Podobné rozdíly 

byly z t�chto míst popsány i u agam z rodu Laudakia (Macey et al. 1998a, 2000a). Bolshoi 

Balkhan je horský masiv �nící z Turanské nížiny a tvo�í tak pro druhy vyhledávající vyšší 

altitudy jakýsi ostrov v „mo�i“ nížin. B. viridis i rod Laudakia jsou d�kazem biogeografické 

izolace poho�í Bolshoi Balkhan od Kopet Daghu a severovýchodního Íránu (Stock et al. 

2006). Území na hranicích Íránu a Turkmenistánu je považováno za jedno z míst vzniku 

tetraploidních populací B. viridis (Stock et al. 2005). Poušt� st�edního Íránu s mén� než 100 

mm srážek za rok a rozsáhlými solnými �i píse�nými oblastmi rozd�lují tak polyploidní 

populace z východu Íránu od diploidních ze západu (Stock et al. 2001). 

Macey et al. (1998b) studovali asijské populace druhu B. bufo, která se vyskytuje 

pouze v nejsevern�jší �ásti Íránu (Eiselt a Schmidtler 1973) a zjistili, že bazální divergence 

uvnit� tohoto druhu kopíruje  hranice mezi evropskými a asijskými populacemi. Jimi 

odhadovaný �as separace je 10 milion� let, doba korespondující s aridizací centrální Asie. Ta 

byla zp�sobena vyzdvižením Himalajských masiv�, které zablokovaly pokra�ování indických 

monsun� dále na sever (Harrison et al. 1992; Zhang et al. 2006). P�ed deseti miliony lety, po 

nárazu arabské litosferické desky do dnešního Íránu, také došlo k mohutným horotvorným 

proces�m mezi Kaspickým mo�em a Perským zálivem (Dercourt et al. 1986). Všechny tyto 

faktory mohly zp�sobit odd�lení hlavních linií B. bufo. 

 

 

6.9 Mus 
 

Prager et al. (1998) studovali fylogeografii myší domácích, Mus musculus (Mammalia: 

Muridae), na rozsáhlém uzemí sahajícím od Turecka až po Japonsko. Po osekvenování 

kontrolního úseku mitochondriální DNA byli schopni vyvodit možné cesty ší�ení do dnes 

obsazených areál�. Za centrum vzniku druhu Mus musculus je považován sever indického 

subkontinentu (Boursot 1993, 1996), odkud poté myši expandovaly všemi sm�ry. Po rozší�ení 

sm�rem na západ, podél b�eh� Arabského mo�e a Peského zálivu, myši p�ekonali poho�í 

Zagros. Oblast ležící na západním úbo�í Zagrosu je považována za místo vzniku taxonu  

domesticus, n�kdy považovaný za poddruh M. musculus, jindy braný jako samostatný druh 

(Prager et al. 1998; Gündüz et al. 2000). Odtud následn� došlo k rozší�ení dále na západ do 
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Evropy a Afriky. Pro druh M. musculus se p�edpokládá následující scéná�: p�edkové se ší�ili 

na sever mezi poho�ími Kopet Dagh a Paropamisus (leží na hranicích severovýchodního Íránu 

a severozápadního Afghánistánu), kde se poté východn� od Kaspického mo�e vyvinuli v dnes 

rozeznávanou formu M. musculus (Prager et al. 1998). Druhou navrhovanou hypotézou je 

ší�ení M. musculus  p�es západn�ji ležící úžiny mezi Kopet Daghem a Elborzem a poté podél 

b�ehu Kaspického mo�e na sever. Odtud pak m�lo dojít k rozsáhlé expanzi do st�ední Evropy 

a na Dálný Východ. M. castaneus, dnes obývající centrální a východní Asii, pravd�podobn� v 

pleistocénu obýval rozsáhlá území mezi poho�ími Kopet Dagh, Hindu Kush a Himaláje 

(Prager et al. 1998). B�hem pleistocénu došlo skrz údolí �eky Harirud, tvo�ící na severu 

hranici mezi Íránem a Afghánistánem, k p�esunu populací sm�rem na sever (Prager et al. 

1998).  

Expanze myší ze severní Indie se pravd�podobn� odehrála p�ed n�kolika málo sty 

tisíci lety (Boursot et al. 1996). Poho�í stojící v cest� jejich ší�ení pro n� tvo�ila 

nep�ekonatelné bariéry a zví�ata byla nucena je obcházet (viz. P�ílohy obr. 12). Jednou z nich 

bylo v pleistocénu poho�í Kopet Dagh na severu Íránu. Jediné možnosti jak rozší�it sv�j areál 

dále na sever byly v této dob� úžiny odd�lující Kopet Dagh a Elborz, p�ípadn� Kopet Dagh a 

masivy Hindu Kushe. Tyto migra�ní cesty jsou využívány i dnes, nap�íklad pískomily 

Meriones meridianus, kte�í se z pouští Kara Kum t�mito dv�ma místy ší�í jižn� na centrální 

íránské plató (Misonne 1968). 

Mitochondriální DNA u populací M. musculus z Turecka a Íránu studovali také 

Gündüz et al. (2000). Zajímavé zjišt�ní u�inili u vzork� pocházejících z jihovýchodního 

Íránu. Tyto populace jsou totiž geneticky nejbližší taxonu domesticus, který se vyskytuje 

západn� od poho�í Zagros. Jak zmín�no výše, p�edci tohoto taxonu pravd�podobn� migrovali 

práv� p�es jihovýchodní Írán. Pokud druh M. domesticus tedy vznikl až západn� od Zagrosu, 

mohou haplotypy nalezené v jihovýchodním Íránu pocházet z reliktních jedinc� této migrace 

nebo se m�že jednat o introdukci zp�sobenou �lov�kem (Gündüz 2000). Poslední možnost 

podporuje fakt, že haplotypy pocházející z jihovýchodního Íránu jsou velmi podobné 

západoevropským a že místa sb�ru vzork� leží na pob�eží, což obvykle bývají místa kotvení 

lodí (Gündüz, 2000). Dalším taxonem, který se v jejich studii objevil, byl M. macedonicus. 

Kombinací svých dat a dat Pragera et al. (1998) byli schopni prostudovat variabilitu mtDNA 

v oblasti Turecka a Íránu. Na základ� malých nukleotidových rozdíl� mezi jednotlivými 

populacemi došli k záv�ru, že M. macedonicus teprve nedávno expandovala z malého území, 

pravd�podobn� v d�sledku glaciálního zaledn�ní (Gündüz 2000).  
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Historie ší�ení jednotlivých poddruh� M. musculus je velmi nedávná a s nejv�tší 

pravd�podobností alespo� �áste�n� souvisí s expanzí lidské populace. Pr�nik rodu Mus na 

íránské plató je znám celkem dob�e, otázkou tedy z�stává diverzifikace v rámci íránské 

vyso�iny. Vzhledem k p�evážn� synantropnímu zp�sobu života myší není ale d�vod p�ílišnou 

strukturalizaci íránských populací o�ekávat. Ur�itou vypovídající hodnotu by mohl mít druh 

M. macedonicus, který žije exoantropn� a tedy historie jeho expanze pravd�podobn� 

nekopíruje expanzi lidskou. 

  

 

6.10 Apodemus 
 

Dalším rodem rozší�eným v Íránu a v této oblasti alespo� �áste�n� studovaným jsou 

myšice, Apodemus (Mammalia: Muridae). Macholán et al. (2001) studovali allozymovou 

prom�nlivost rodu Apodemus v Malé Asii a v Íránu. Pro svou studii disponovali vzorky 

z Elborzu a Zagrosu. Z jejich výsledk� vyplývá, že myšice obývající severozápad Íránu (tj. 

poho�í Elborz) se liší od ostatních studovaných (A. flavicolis, A. uralensis, A. hermonensis) a 

na základ� morfologické podobnosti s nedávno popsaným druhem A. hyrcanicus 

z Azerbajdžánu pojmenovali zde nalezená zví�ata provizorn� A. cf. hyrcanicus (Macholán et 

al. 2001).  

A. flavicolis jakožto typicky lesní prvek (Pelikán et al. 1979) je v Íránu omezen pouze 

na západní okraje poho�í Zagros a na severu na poho�í Elborz (Frynta et al. 2001). Studování 

jeho allozymové prom�nlivosti neodhalilo žádné zásadní genetické rozdíly mezi populacemi 

pocházejícími z východní Anatolie a Íránu (Macholán et al. 2001). P�ekryv v morfologických 

znacích mezi tureckými a íránskými druhy A. arianus, A. flavicolis a A. cf. hyrcanicus 

zaznamenali také Frynta et al. (2001).  

Fylogeografií A. flavicolis se zabývali Michaux  et al. (2004). Zam��ili se p�evážn� na 

evropské a turecké populace, z Íránu získali vzorky pouze z jedné lokality ležící na severním 

svahu Elborzu. Osekvenováním cytochromu b mtDNA došli k záv�ru, že A. flavicolis 

obývající Turecko a severní �ást Íránu jsou z�eteln� odd�lené od evropských populací a že 

s nejv�tší pravd�podobností nebyla tato území kolonizována zví�aty z Evropy. Auto�i 

považují Blízký Východ za dlouhodobé refugium druhu, ze kterého ale zví�ata neexpandovala 

do západní Evropy ani do blízkých �ástí Ruska (Michaux et al. 2004). Bohužel (alespo� pro 

nás) se zam��ili spíše na evropské populace a bližší vztahy uvnit� blízkovýchodního kládu 
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dále nezjiš�ovali. Podobn� jako u E. orbicularis a R. macrocnemis má i A. flavicolis u jižních 

b�eh� Kaspiku dlouhodob� izolované populace. V tomto p�ípad� se ale jedná o relativn� 

nedávné osídlení související pravd�podobn� se zm�nou vegeta�ního pokryvu na Blízkém 

Východ� b�hem posledních 20 000 let (Michaux et al. 2004). 

Z výše uvedených prací jasn� vyplývá, že myšice na St�edním Východ� jsou relativn� 

novým faunistickým prvkem, který se postupn� ší�il z jižní Evropy. Jejich expanze 

nesouvisela s geologickou minulostí oblasti, nebo� v dob� jejich p�íchodu byla již 

geomorfologie krajiny vícemén� totožná s dnešní. K formulování p�esn�jších záv�r� by bylo 

pot�eba získání v�tšího množství srovnávacího materiálu z jihozápadní Asie. 
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7. Shrnutí 
 

 

Geologická historie Íránu je díky jeho poloze na rozhraní litosferických desek velice 

dob�e prostudována. Náraz arabské litosferické desky do asijské pevninské masy p�ed deseti 

miliony lety resultoval ve vznik poho�í Zagros na jihozápad� Íránu. Vytrvalý pohyb Arábie 

sm�rem na sever poté (cca p�ed p�ti miliony lety) zp�sobil zdvižení celého íránského plata a 

jeho izolaci od okolí dalšími horskými masivy (Tchalenko 1974, 1975; Sborshchikov 1981; 

Dercourt 1986). Vznikl tak geomorfologicky unikátní útvar zna�né rozlohy. Vysoká poho�í 

lemující okraj íránského plata p�sobí jako bariéra umož�ující pouze omezenou migraci 

jednotlivých živo�išných druh� a mají za následek vysoký pom�r endemických forem 

vzhledem k celkovému složení fauny vyskytující se na íránské vyso�in�. 

 K nejprobádan�jším živo�ich�m pat�í plazi, kterých se zde vyskytuje p�es 180 druh� 

(Anderson 1974, 1999; Latifi 1991). Agamy rodu Trapelus pat�í k z nej�ast�jším plaz�m 

Íránu. T. agilis je na centrálním íránském platu tvo�en morfologicky velice podobnými 

populacemi, kdežto populace žijící za hrani�ními poho�ími tvo�í zvláštní subspecie (Rastegar-

Pouyani 1997, 1999, 2005). Jedním z možných vysv�tlení je vzájemná izolace zp�sobená 

objevením se geografické p�ekážky, která tak znemožnila migraci. Práce založené na 

morfologii mají nepochybn� ur�itou výpov�dní hodnotu, k detailn�jšímu studiu geografické 

historie jednotlivých genealogických linií dnes však existují dob�e propracované molekulárn�-

biologické techniky, které jsou �asto schopné odhalit i jinou cestou nedetekovatelné detaily.  

Místem vzniku rodu Laudakia je pravd�podobn� pamírský uzel (Ananjeva a Tuniyev 

1994, Rastegar-Pouyani a Nilson 2006), odkud se následn� ší�il na východ a na západ. 

Divergence mezi jednotlivými druhy z komplexu L. caucasia vyskytujícími se na íránském 

platu dob�e korespondují s horotvornými pochody. L. microlepis ze Zagrosu se odd�lila p�ed 

9 miliony lety, L. erythrogastra obývající Kopet Dagh p�ed 3 – 4 miliony lety (Macey et al. 

1998a, 2000a).  

Taktéž gekoni Teratoscincus keyserlingii a T. scincus byli odd�leni p�ed 3 – 4 miliony 

lety vyvrásn�ním Kopet Daghu (Macey et al. 1999, 2005). Vzájemné vztahy t�chto gekon� 

v rámci íránského plata z�stávají neodhaleny.  

Za místo vzniku druhu Natrix tessellata je považován Írán, odkud se pak rozší�il 

západn� do Evropy a severovýchodn� dále do Asie (Guicking et al. 2002, 2006a,b). Omezený 

po�et vzork� z Íránu neumožnil odhadnout divergenci populací obývajících toto území.   
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 Severní svahy poho�í Elborz p�edstavovaly b�hem glaciál� refugium pro druhy 

zasahující dnes do této oblasti pouze jižním cípem svého areálu, z plaz� nap�. Emys 

orbicularis (Lenk et al. 1999), z obojživelník� Rana macrocnemis (Veith et al. 2003). 

  Bufo viridis, tvo�ící na íránském platu tri- a tetraploidní populace, byly od evropských 

populací odd�leny vyvrásn�ním poho�í Elborz. Diverzifikace uvnit� Íránu je zp�sobena 

klimatickými podmínkami limitujícími kontakt mezi populacemi (Stock et al. 1999, 2001, 

2003, 2005, 2006). Konkrétn�jší p�edstavy a geografických vztazích mezi jednotlivými 

populacemi ale nejsou.  

 Pro možnost srovnání jsou uvedeni hlodavci z rod� Mus a Apodemus, kte�í v Íránu 

p�edstavují relativn� nedávné p�ist�hovalce. Rod Mus se ší�il b�hem posledních n�kolika set 

tisíc let ze severní Indie (Boursot et al. 1993, 1996; Prager et al. 1998; Gündüz et al. 2000). 

Jeho výpov�dní hodnota v otázce historie formování areálu na íránském platu je zna�n� 

snížena jeho p�evážn� synantropním zp�sobem života a snadným antropogenním transferem. 

Naopak Apodemus flavicolis p�išel do Íránu pravd�podobn� z Evropy b�hem pleistocénu. 

Izolovaná populace nacházející se u jižních b�eh� Kaspiku nerekolonizovala p�ilehlé �ásti 

Ruska pravd�podobn� kv�li biogeografickým bariérám v podob� �erného mo�e a Kavkazu 

(Michaux et al. 2004). 
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8. Záv�r 
 

 

Jak vidno, prací v�nujících se diverzifikaci fauny na íránské vyso�in� není mnoho.   

V�tšina studií (pokud v�bec) se zabývá historií p�íchodu jednotlivých taxon�, jejich 

variabilita na centrálním íránském platu z�stává v�tšinou neodhalena. Práce zam��ené na 

fylogeografii íránských druh� zatím chybí, pravd�podobn� kv�li obtížnosti získat adekvátní 

množství materiálu z této zajímavé zem�.  

  V své magisterské práci bych se m�l zabývat molekulární fylogeografií druhu 

Phrynocephalus scutellatus, široce rozší�eného po celém íránském platu. P�ípadn� p�ichází v 

úvahu použití více druh� s podobným areálem rozší�ení (nap�. Mesalina watsonana, Eremias 

persica (Lacertidae) aj.) a následné srovnání scéná�� ší�ení jednotlivých druh�. To by mohlo 

pomoci odhalit historii zdejší fauny a p�isp�t tak k poznání této nep�íliš probádané oblasti. 
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10. P�ílohy 
 

 

 
 
Obr. 1: Fyzická geografie Íránu a okolních zemí. 
Zdroj: http://encarta.msn.com/encnet/features/mapcenter/map.aspx 
 
 
 

 
 
Obr. 2: Schematické znázorn�ní hlavních horských h�eben� ohrani�ujících íránské plató. 
Podle Khan (1980). 
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Obr. 3: Po�ty druh� ješt�r� v Íránu a okolních zemích. �ísla v kruzích znázor�ují po�et druh� 
známých z daného území, �ísla ve spojnicích po�et druh� spole�ných pro dv� oblasti. 
Podle Anderson (1968). 
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Obr. 4: Po�ty druh� ješt�r� v jednotlivých fyzicko- geografických oblastech Íránu. �ísla 
v kruzích znázor�ují po�et druh� známých z daného území, �ísla ve spojnicích po�et druh� 
spole�ných pro dv� oblasti. 
Podle Anderson (1968). 
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Obr. 5 : Areál rozší�ení rodu Trapelus. 
Podle Moody (1980). 

 
 
 
 

 
 
Obr. 6: Geografická distribuce �ty� morfologicky odlišných forem Trapelus agilis dnes 
rozeznávaných jako poddruhy. 
Podle Rastegar-Pouyani (1999a). 
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Obr. 7:  Areál rozší�ení rodu Laudakia. 
Podle Ananjeva a Tuinyev (1994). 
 
 

 
 
Obr. 8: Kladogram íránských zástupc� agam rodu Laudakia. P�ibližná doba odd�lování 
jednotlivých geograficky izolovaných linií je znázorn�na šipkami (MYBP = millions years 
before present).  
Podle Macey et al. (1998a).  
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Obr. 9: Areál rozší�ení rodu Phrynocephalus. 
Podle Moody (1980). 

 

 
 
Obr. 10: Kladogram rodu Teratoscincus znázor�ující postupné odšt�pování klád� 
pocházejících z jihozápadní Asie. 
Podle Macey et al. (1999). 
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Obr. 11: Rozší�ení jednotlivých druh� rodu Teratoscincus. Hlavní horské masivy jsou 
znázorn�ny te�kovan�. 
Pozn.: T. scincus keyserlingii z íránského plata (na map� Baluchistan a Helmand Basin) je 
dnes �azen do samostatného druhu T. keyserlingii. 
Podle Macey et al. (1999). 
 

 
 
Obr. 12: P�edpokládané cesty ší�ení rodu Mus do jihozápadní Asie z místa vzniku v severní 
Indii. Písmena v kroužcích ozna�ují dnes rozeznávané subspecie Mus musculus: b – M. m. 
bactrianus, c – M. m. castaneus, d – M. m. domesticus, m – M.m. musculus. �ísla v kroužcích 
p�edstavují lokality vzork� použité v práci Boursot et al. (1996). 
Podle Boursot et al. (1996) 


