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ANOTACE 

Ve své práci SOČ jsem se zabývala parazitickými organismy žab v oblasti Iráckého 

Kurdistánu. Cílem bylo identifikovat a zařadit do taxonomických skupin parazity získané z již 

zmíněných žab. Práce je rozdělena na několik částí. V teoretické části je stručně popsán  

a rozdělen parazitismus a jsou charakterizovány jednotlivé skupiny parazitických helmintů. 

Teoretická část se také zaměřuje na obojživelníky obecně a na obojživelníky obývající Irácký 

Kurdistán. Všechny řády a druhy zmíněných obojživelníků jsou podobně jako helminti 

charakterizovány. Následuje část praktická, kde je uveden postup fixace a barvení získaných 

parazitů. Dále je zde popsán postup práce v molekulární laboratoři za účelem získání 

sekvence DNA pro studium evoluční historie cizopasníků a hostitelů. Hlavním výsledkem mé 

práce je seznam hostitelů z čeledí Bufonidae a Ranidae s jejich endoparazity.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

parazitismus; helminti; obojživelníci; hostitelé; parazité 

ANNOTATION 

In my SPA I focussed on the parasites of frogs in the Iraqi Kurdistan. The main aim of the 

SPA was to identify the parasitic helminths collected from the abovementioned frogs.  

The proposed SPA is divided into two main section: theoretical and practical. The theoretical 

part encompasses basic description of parasitism, its diversification into multiple classes, and 

short introduction to higher parasitic taxa. This part focusses also on the amphibians in 

general (i.e. biology, ecology, morphology and taxonoy) and includes list of amphibians of 

Iraqi Kurdistan with the brief description of each species present in this region. In the 

practical part of SPA is described fixation and staining process of collected parasites. 

Moreover, laboratory procedures for obtaining DNA sequences are also described in this part. 

The most important output of my SPA is the list of processed host species (representatives of 

families Bufonidae and Ranidae) and their respective endoparasites. 

.KEYWORDS 

parasitism; helminths; amphibians; hosts; parasites 
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Úvod 

Irácký Kurdistán je autonomní oblast Kurdů o rozloze asi 36 000 km² v severovýchodním 

Iráku. Má od roku 1991 vlastní vládu, parlament i armádu, ale není plně nezávislá [1]. Lokální 

fauna je relativně chudá na počet druhů obojživelníků. V průběhu posledních let byl 

zaznamenaný narůstající úbytek žab po celém světě, což zvyšuje pozornost na studium 

ekologie obojživelníků [2]. Jeden z důležitých aspektů působících na ekologii žab jsou 

parazitické organismy. Paraziti ovlivňují organizmus hostitele různými způsoby a to hlavně 

na jeho chování, rozmnožovaní a zhoršují zdravotní stav [3]. Výstup z mé práce by měl 

rozšířit poznatky o lokální herpetologii (nauce o studenokrevných čtvernožcích) a jejich 

cizopasnících, jež jsou potřebné pro účely ochrany biodiverzity.  

 

Cíle práce:  

 

1. Vytvořit stručnou charakteristiku jednotlivých tříd parazitických helmintů  

a obojživelníků s použitím dostupné literatury. 

2. Sepsat seznam druhů obojživelníků, žijících v Iráckém Kurdistánu a ve zkratce je 

charakterizovat. 

3. Vytvořit seznam žab s parazity odebraných v Iráckém Kurdistánu. 

4. Determinovat a taxonomicky zařadit získané endohelminty z jednotlivých žab.   

5. Molekulárně charakterizovat zástupce vybraných skupin endohlemintů a porovnat je 

s příbuznými druhy. 

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_oblast
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurdov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1k


8 
 

1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Parazitismus 

Parazitismus je soužití parazita (cizopasníka) s hostitelem. V tomto typu mezidruhového 

vztahu jeden organismus (parazit) získává živiny z jiného organismu (hostitele), je na něm 

závislý a poškozuje ho. Neměl by však způsobit úmrtí hostitele. Za parazita považujeme 

například motolice, tasemnice, jmelí atd. Pokud se jedná o druh cizopasníka, který způsobuje 

smrt hostitele, mluvíme o parazitoidech. Tento druh můžeme charakterizovat jako 

organismus, který stráví určitou část svého života (většinou larvální stadium) uvnitř 

(výjimečně na povrchu) hostitele, kde mu zpočátku výrazně neškodí, ale před opuštěním těla 

ho zabije. Parazitoid je většinou nějaký druh hmyzu, například zástupci rodu Trichogramma 

Westwood, 1833 (parazitoid vajíček motýlích škůdců) nebo Exetastes cinctipes (Retzius in 

Degeer, 1783) (lumkovitý parazitoid, klade vajíčka do mladých larev) [4]. 

Hostitelé se dělí na definitivní hostitele a mezihostitele. Mezihostitel je organismus,  

ve kterém proběhne část vývoje parazita, ale parazit v něm nedosáhne pohlavní zralosti 

(vyvíjí se většinou do infekčního stadia) [5]. Definitivní hostitel je o organismus,  

ve kterém parazit pohlavně dospívá, pohlavně se rozmnožuje a cizopasí. Existují ještě 

aberantní hostitelé, kteří jsou pro daný druh parazita netypičtí a parazité se u nich vyskytují 

ojediněle. Dále máme také paratenické (rezervoárové) hostitele, ve kterých se parazit 

nevyvíjí. Tento hostitel slouží pouze k usnadnění přenosu parazita do definitivního hostitele 

anebo ho chrání před nepříznivým prostředím [6]. 

Zvláštním druhem parazita je tzv. hyperparazit, který cizopasí na jiném druhu parazita 

(například některé druhy prvoků parazitují ve článcích tasemnic nebo u motolic) [7]. 

Z hlediska svých životních strategií můžeme parazity dělit na mikroparazity 

a makroparazity. Jedná se o dělení podle toho, zda způsobené patogenní projevy závisejí  

na množství infikujících parazitů. Mikroparaziti se množí v těle hostitele, obvykle v jeho 

buňkách. Mezi mikroparazity zařazujeme hlavně bakterie, viry a prvoky. Makroparaziti se 

v těle hostitele nemnoží, ale produkují infekční stadia, která se přenášejí na další hostitele. 

Patří sem hlavně tasemnice, hlístice, blechy a další [4]. 

U jednoho parazita však můžeme najít v rámci životního cyklu obě životní strategie 

(například u motolic, které žijí v plži jako mikroparazit, ale v definitivním hostiteli jako 

makroparazit). Cizopasníky rozdělujeme podle životních cyklů na jednohostitelské 

(monoxenní) a vícehostitelské (heteroxenní). [6]. 

 Z hlediska vazby na hostitele dělíme parazity na obligátní a fakultativní. Obligátní 

paraziti žijí výhradně paraziticky. Do této skupiny zařazujeme i organismy, které jsou 

parazitické jen v určitých vývojových stadiích. Patří sem například tasemnice, komáři, 

všechny viry a většina prvoků. Fakultativní paraziti žijí volně v přírodě, avšak za určitých 

okolností můžou přejít k parazitismu (např. při styku s oslabeným hostitelem). Příkladem je 

měňavka rodu Naegleria Aléxéieff, 1912 nebo Acanthamoeba Volkonskij, 1931, které 

způsobují onemocnění u člověka) [8]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parazitismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://www.wikiskripta.eu/w/Amfizoick%C3%A9_am%C3%A9by
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Podle umístění na hostiteli rozlišujeme ektoparazity a endoparazity. Ektoparazité žijí 

na povrchu těla hostitele nebo na jeho povrchových orgánech (například vši, komár, pijavice). 

Endoparazité žijí uvnitř těla a to v různých orgánech, tělních dutinách nebo v krvi (například 

tasemnice, Plasmodium Marchiafava & Celli, 1885 - prvoci způsobující malárii, 

Trypanosoma Gruby, 1843 - prvoci způsobující vážná onemocnění jako je spavá nemoc nebo 

Chagasova nemoc) [9]. 

Dle rozsahu potencionálních hostitelů dělíme parazity na euryxenní a stenoxenní. 

Rozdělení závisí na počtu druhů, které mohou danému cizopasníkovi sloužit jako hostitelé 

v určitém stadiu vývoje. Stenoxenní paraziti mají vysokou hostitelskou specifitu (tj. parazitují 

jenom na úzkém spektru hostitelů) a je to například veš muňka (Pthirus pubis (Linnaeus, 

1758)), která cizopasí pouze na člověku. Euryxenní cizopasník má širokou škálu hostitelů  

a jako příklad můžeme uvést Toxoplasma gondii (Nicolle & Manceaux, 1908), která má 

spektrum mezihostitelů zahrnující prakticky všechny savce a některé ptáky [6]. 

Co se týče časového úseku, kdy jedinci parazitují, členíme parazity do tří skupin - 

permanentní (trvalí), temporální (dočasní) a periodické (střídaví). Permanentní cizopasníci 

potřebují hostitele po celý svůj životní cyklu (např. zákožky, tasemnice). Temporální paraziti 

se na hostitelích pouze živí, nerozmnožují se ani se nevyvíjejí (např. komár, štěnice, ovád). 

Periodický parazit parazituje pouze v určitém vývojovém stádiu [6,7]. 

Sociální parazitismus je typ parazitismu, při kterém parazit k získání výhod využívá 

sociální chování hostitele. Příkladem tohoto cizopasníka je rod mravenců Formica Linnaeus, 

1758 - oplozená královna pronikne do hostitelské kolonie, zabije původní královnu a s péčí 

hostitelských dělnic začne produkovat vlastní potomky, kteří postupně nahradí původní 

hostitelský druh [6]. Nejznámějším sociálním parazitismem je hnízdní parazitismus, při 

kterém parazit své potomstvo svěřuje do péče jiného jedince. Tento jev se vyskytuje jen  

u ptáků, blanokřídlých a u jednoho případu mezi rybami – peřovec kukaččí  

(Synodontis multipunctatus Boulenger, 1898). Tento typ parazitismu můžeme rozdělit podle 

toho, k jakému jedinci parazit naklade vejce. Pokud naklade vejce k jedinci stejného druhu, 

nazýváme tento hnízdní parazitismus jako vnitrodruhový. Ten je nejrozšířenější u kachen, 

které kladou některá vejce do hnízd svých sousedů. Druhým typem je mezidruhový hnízdní 

parazitismus, který je běžnější. Parazit klade vejce do hnízd jedinců jiného druhu jako 

například kukačky, které dokonce i přizpůsobují velikost snůšky tak, že jedno z hostitelových 

vajec odstraní [4]. 
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1.2 Parazitičtí helminti 

Pod pojmem parazitičtí helminti neboli červi nazýváme zástupce několika skupin organismů – 

ploštěnci, vrtejši a hlístice. Sjednocení těchto skupin nezávisí na fylogenetickém vývoji, ale 

slouží pouze k praktickým účelům [6]. Společným znakem zástupců této skupiny je bilaterální 

souměrnost
1
 a kožně svalový vak

2
 [7].  

1.2.1 Platyhelminthes (ploštěnci) 

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Platyhelminthes (ploštěnci) 

Podkmen: Neodermata 

Třída: Trematoda (motolice) 

Monogenea (žábrohlísti) 

Cestoda (tasemnice) 

 

Všechny parazitičtí ploštěnci se řadí do taxonu Neodermata, u kterých je typickým znakem 

změna povrchu při přeměně první larvy na následující stadium. Při přeměně povrchového 

epitelu prvního stadia vzniká povrchové syncytium
3
 – neodermis (příklad - viz obr. 1). 

Neodermis slouží k trávení a přenosu živin a hlavně k ochraně parazita před vnějším 

prostředím. Jednotlivé taxony i ontogenetická stadia lze určit díky morfologii vnější části 

neodermis (Obr. 2) [6]. 

  

                                                 
1
 Pokud má živočich jednu rovinu souměrnosti, která dělí tělo na dvě zrcadlově sejné části, nazýváme tuto 

souměrnost jako bilaterální (dvojstrannou) [10]. 

 
2
 Vrstva svaloviny umožňující pohyb helmintů.  

3
 Syncytium (soubuní) je buňka obsahující více jader. Vzniká rozrušením membrán a splynutím cytoplazem 

několika sousedních buněk [10]. 
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Obr. 1: Vznik neodermis u Neodermata [11]. 

a: Povrch mladého embrya. b: Probíhá degenerace jader epidermálních buněk a odpuzování jader ze 

syncytia. c: Neoblasty (kmenové buňky) migrují k  epidermis a začínají ji vytěsňovat. d: Poté co neoblasty 

odstraní primární epidermis, vytváří nové povrchové syncytium - neodermis.  Bl - bazální lamela, Ez - buňka 

epidermis, Ke - jádro buňky, Nb neoblast, Nd - neodermis, Wi – brva, Sy – syncytium  

 

Obr. 2: Schématické znázornění povrchových struktur u zástupců Neodermata [6]. 

A+B: Třída Trematoda - podtřídy Aspidogastrea a Digenea. C: Třída Monogenea. D: Třída Cestoda 

ND - neodermis, LB – bazální lamela, OS + PS + SS – podpovrchové svaloviny,  

SB – subtegumentální buňka  
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1.2.1.1 Trematoda (motolice) 

 

Motolice jsou početná skupina ploštěnců parazitující především v orgánových soustavách 

obratlovců a mohou vyvolávat těžká onemocnění. (Ryšavý a kol. 1989). Existují však  

i některé druhy žijící ektoparaziticky jako například motolice z rodu Transversotrema 

Witenberg, 1944, která se zasouvá pod šupiny ryb [12]. 

Tělo je většinou oválné a dorzoventrálně zploštělé. Je opatřeno jednou (ústní), často 

i druhou (břišní) přísavkou. Ústní přísavka leží na začátku trávicí soustavy a plynule přechází 

do dvou slepě zakončených střev. Břišní přísavka slouží k přichycení a k pohybu (stavba těla 

na Obr. 3). Motolice jsou hermafroditi s výjimkou čeledě Schistosomatidae [13].  

Vývojový cyklus je nepřímý s účastí mezihostitelů. Často je velmi složitý a liší se 

u jednotlivých druhů motolic, proto je zde uvedeno jen základní schéma vývoje. V oplozeném 

vajíčku se vyvíjí miracidium
4
, které se líhne buď ve vodě, tudíž je schopno aktivně 

vyhledávat mezihostitele (měkkýše), nebo zůstane ve vajíčku, první mezihostitel ji pozře  

a larva se líhne v jeho těle. Jakmile larva penetruje do těla mezihostitele, probíhá nepohlavní 

rozmnožování larev (sporocyst
5
 nebo redií

6
), které následně začnou produkovat cerkárie

7
. 

Osud cerkárií po opuštění prvního mezihostitele je u druhů motolic rozdílný. Cerkárie mohou 

přímo napadat definitivního hostitele nebo se ve vnějším prostředí přemění do (většinou) 

opouzdřeného klidového stadia metacerkárie a vyčkává na pozření definitivním hostitelem. 

Další (velmi častou) strategií cerkárie je využití dalšího mezihostitele, ve kterém se vyvíjí na 

metacerkárii a čeká opět na pozření definitivním hostitelem. Na dospělého jedince se larva 

přemění, jakmile se dostane do definitivního hostitele (Obr. 4) [12].Mezi zástupce patří 

například krevničky (Schistosoma Weinland, 1858), motolice jaterní 

(Fasciola hepatica Linnaeus, 1758), motolice kopinatá (Dicrocoelium dendriticum 

(Rudolphi, 1819)) nebo motolice velká (Fascioloides magna (Bassi, 1875)) [16]. 

  

                                                 
4
 Miracidium je první larvální stádium motolic a je obrvené.  

5
 Miracidium po průniku do mezihostitele ztrácí brvy a vzniká druhé larvální stadium – sporocysta. 

6
 Redie vzniká asexuálním rozmnožováním sporocyst v mezihostiteli.  

7
 Cerkárie jsou poslední vývojové stádium cyklu motolice v prvním mezihostiteli. [14] 
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Obr. 3: Stavba těla dospělé motolice. 

EP – exkreční pór, TE – varlata, VI – vitelária, UT – děloha, LK – Laurerův kanál, MT – metraterm, 

AC – acetabulum, ST – střevo, PH – farynx (hltan), UP – ústní přísavka, PP – prefarynx, OE – jícen,  

CI – cirrus, CV – cirrový váček, PB – prostatické buňky, VS – semenný váček, GE – germarium,  

RS – semenná schránka, MZ – Mehlisova žláza, VE – semenovod [6] 

Obr. 4: Vývojový cyklus motolice jaterní (Fasciola hepatica) a  Fasciola  gigantica (Cobbold, 

1856) [15]. 

1. Vajíčko přeneseno do vnějšího prostředí stolicí. 2. Vajíčko vyvíjející se ve vodě. 3. Vylíhnuté 

miracidium hledá svého mezihostitele. 4. Miracidium penetruje do mezihostitele, kde se vyvíjí. 4.A - Sporocysta. 

4.B - Redie. 4.C - Cerkárie. 5. Cerkárie přejde na vodní vegetaci do stadia metacerkárie. 6. Metacerkárie 

vyčkává na pozření definitivním hostitelem. 7. Typickým definitivním hostitelem jsou přežvýkavci, ale i člověk. 

8. Dospělý jedinci parazitují v jaterních žlučovodech. 8.A - Fasciola hepatica (Linné, 1758)  

8.B - Fasciola  gigantica (Cobbold, 1856).  
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1.2.1.2 Monogenea (žábrohlísti) 

 
Rozšířená skupina neodermat parazitujících především na vodních živočiších. Tato skupina se 

vyznačuje specifikací na druh hostitele a na orgánovou lokalizaci. Až 95% žábrohlístů 

parazituje na žábrech a kůži hostitele. U žab najdeme spíše endoparazitické druhy, které 

infikují nejčastěji urogenitální a trávicí trakt hostitele [6]. 

Jsou to hermafroditi a jejich výrazným rysem je tzv. opisthaptor u dospělých jedinců. 

Jde o přichycovací orgán v zadní části těla a liší se tvarem a stavbou mezi jednotlivými 

taxony (stavba těla na Obr. 5). Skládá se z příchytného disku a kombinací dalších 

specializovaných útvarů jako jsou například háčky, přísavky, přísavné destičky a svorky 

(odlišnost mezi druhy na Obr. 6) [7]. Vývojový cyklus je přímý bez účasti mezihostitele. 

Žábrohlísti jsou až na výjimky vejcorodí (živorodí - rod Gyrodactylus von Nordmann, 1832, 

vejcoživorodí – dva druhy rodu Madapolystoma Du Preez, Raharivololoniaina. Verneau  

& Vences, 2010 [18]).  Z vajíček se ve vodním prostředí uvolní onkomiracidia (obrvené 

larvy) a pomocí receptorů vyhledávají hostitele. Jakmile dojde ke kontaktu s hostitelem, 

přemění se larva na dospělého jedince (Obr. 7) [7]. 

Jako zástupce můžeme jmenovat například Dactylogyrus vastator Nybelin, 1924, 

Diplozoon paradoxum (von Nordmann 1823), Polystoma integerrimum  (Froelich, 1791) nebo 

Oculotrema hippopotami Stunkard, 1924 - parazituje na oku hrocha [6]. 

 

Obr. 5: Základní anatomie zástupců Monogenea [17].  

F – farynx (hltan), G - gonopora, P -  penis, VA - vagina, DV - děloha s vejcem,  VJ - vaječníky,  

OM - ootyp a Mehlisova žláza, VR - varlata, SV - semenný váček, SS - semenná schránka,  

VI - vitelária, OH - opisthaptor, H - háček, S – svorka  
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Obr. 6: Morfologie některých skupin Monogenea [6]. 

A - Gyrodactylidae, B – Dactylogyridae, C – Monocotylidae, D – Polystomatidae,  

E – Diclidophoridae, F – Hexastomatidae  

 

 

Obr. 7: Životní cyklus zástupců Monogenea [19]. 

A – životní cyklus vejcorodých (Dactylogyrus Diesing, 1850) 

1. – vajíčko, 2. – onkomiracidium, 3. – larva, 4. – dospělý jedinec 

B – vývojový cyklus živorodých (Gyrodactylus von Nordmann, 1832)  
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1.2.1.3 Cestoda (tasemnice) 

 

Tasemnice jsou hermafroditická třída helmintů parazitující v dospělosti v trávicí soustavě 

obratlovců. Tělo cestod se dělí na skolex (hlavičku) a strobilu (tělo). Na hlavičce jsou 

umístěny přichycovací orgány – háčky nebo přísavky (základní anatomie na Obr. 8). Strobila 

může být tvořena jedním nebo více články (proglotidy) a tak dělíme tasemnice na monozoické 

(tělo není členěno) a polyzoické (tělo je členěno) [20]. 

Vývojový cyklus se odehrává za přítomnosti až několika mezihostitelů. Proglotid 

s oplozenými vajíčky se dostane z těla hostitele s jeho stolicí. Ve vajíčku se začne vyvíjet 

první larva (lykofora
8
, onkosféra

9
 nebo koracidium

10
). Jakmile se larva dostane do 

mezihostitele, vyvíjí se do stadia metacestoda
11

. Až je mezihostitel pozřen definitivním 

hostitelem, metacestoda se dostává do jeho trávicího traktu a tam dospívá (Obr. 9) [6]. 

Mezi významné zástupce lze zařadit například tasemnici bezbrannou 

(Taenia saginata (Goeze, 1782)), tasemnici dlouhočlennou (Taenia solium Linnaeus, 1758), 

tasemnici mnohohlavou (Taenia serialis Gervais, 1847)  nebo měchožila zhoubného 

(Echinococcus granulosus (Batsch, 1786)) [16]. 

 

 

Obr. 8: Základní anatomie tasemnice [21].  

A – hlavička, B – článek, VC - vysunovatelný chobotek, H - háčky, P - přísavka, V - vaječníky,  

GP - genitální pór, D - děloha, VA - varlata, VT - vylučovací trubice. 

                                                 
8
 Lykofora má deset embryonálních háčků, vytváří se u skupin Gyrocotylidea a Amphilinidea. 

9
 Onkosféra má šest háčků, vytváří se u skupiny Eucestoda. 

10
 Koracidium je onkosféra obklopená ciliárním obalem pro pohyb ve vodě, vytváří se u čeledě 

Diphyllobothrium. [6] 
11

 Metacestoda též nazývaná jako boubel čí larvocysta, je larvální stadium tasemnic, vyvíjející se v tkáních 

mezihostitele [14]. 

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id43809/
https://www.biolib.cz/cz/taxon/id43807/
https://www.biolib.cz/cz/taxon/id82385/
https://www.biolib.cz/cz/taxon/id43816/
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Obr. 9: Vývojový cyklus tasemnice bezbranné (Taenia saginata) a tasemnice dlouhočlenné (Taenia 

solium)[15]. 

1. Článek s vajíčky se dostane z těla stolicí. 2. Dobytek nebo prase se nakazí požitím vegetace 

kontaminované vajíčkem nebo článkem. 3. Onkosféra se přichytí, penetruje střevní stěnou a dostává se do svalů. 

4. Ve svalu se vyvine do stadia metacestoda. 5. Člověk se nakazí požitím syrového nebo špatně tepelně 

upraveného masa, obsahující boubel. 5. Skolex se váže na střevo. 6. Dospělci žijí v tenkém střevě. 

1.2.2 Acanthocephala (vrtejši)  

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Acanthocephala (vrtejši) 

 

Celosvětově rozšířená skupina parazitující podobně jako cestoda v trávicím traktu obratlovců. 

Mezihostitelem jsou většinou vodní korýši [13]. 

Dospělí jedinci mají válcovité tělo dělené na dvě části. Přední část (praesoma) 

obsahuje zatažitelný chobotek s háčky (proboscis), který slouží k přichycení ve střevě 

hostitele. Na zadní části (metasoma) nalezneme reprodukční orgány (podrobnější anatomie na 

Obr. 10) [6].  

Vrtejši jsou gonochoristé a samička bývá větší než samec. Samice naklade vajíčka, 

která se pomocí výkalů hostitele dostanou do prostředí. Mezihostitele infikují perorální cestou 

a v jeho těle se začne vyvíjet larva akantor. Dále se vyvíjí přes stadium akantela až do stadia 

cystakant. Jakmile definitivní hostitel spolkne mezihostitele, cysta parazita praskne a dospělý 

vrtejš se přichytí na stěnu střeva (Obr. 11) [22]. 

Význačnými zástupci jsou Acanthocephalus lucii (Müller, 1776), Moniliformis 

moniliformis (Bremser in Rudolphi, 1819) - definitívním hostitelem může být i člověk, 

Polymorphus minutus (Goeze, 1782) nebo Macracanthorhynchus hirudinaceus (Pallas, 1781) 

- jeden z největších vrtejšů, definitivním hostitelem se může stát také člověk [6].  

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id43809/
https://www.biolib.cz/cz/taxon/id43807/
https://www.biolib.cz/cz/taxon/id43807/
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Obr. 10: Stavba těla vrtejšů. 

A: sameček, B: samička; ch – chobotek, š – šíje, chp – chobotková pochva, g – centrální nervové 

ganglium, l – lemnisky, v  - varlata, cž – cementové žlázy, vcž – vývody cementových žláz,  sv – svalnatý váček, 

pn – penis, kb – kopulační burza, sch – vytahovací svaly chobotku, m – zatahovací svaly chobotku,uz – uterinní 

zvon, ta – třídící aparát (oddělování nevyvinutých vajíček), u – uterus (děloha), vg – vagina [7] 

 

Obr. 11: Vývojový cyklus Moniliformis moniliformis a Macracanthorhynchus spp. (Travassos, 

1917) [15]. 

1. Vajíčka ve stolici. 2. Vajíčka jsou pozřena mezihostitelem. 3. Definitivní hostitelé se infikují požitím 

nakaženého metihostitele. 4. Dospělý vrtejši v tenkém střevě. 
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1.2.3 Nematoda (hlístice) 

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Nematoda (hlístice) 
 

Jedna z nejpočetnějších a vývojově pokročilých skupin bezobratlých živočichů. Výrazný 

morfologický znak této skupiny tvoří diferencovaný hltan na začátku trávicí soustavy. Hlístice 

jsou gonochoristé s výrazným pohlavním dimorfismem (Obr. 12). Samci mají kopulační 

orgány, samice jsou větší a nemají konec těla zatočený jako samci [13].  

Většinou vývoj hlístic probíhá přes čtyři larvální stadia (L1-L4), oddělená svlékáním 

kutikuly. Nejčastějším infekčním stadiem pro hostitele je stadium L3. Podle způsobu vývoje 

dělíme hlístice na geohelminty a biohelminty. Geohelminti mají vývoj přímý (bez účasti 

hostitele). Ve vnějším prostředí se larva vyvíjí, čeká na pozření definitivním hostitelem nebo 

se do hostitele dostane přes jeho kůži a migruje do definitivní lokace (Obr. 13). Příkladem 

geohelmitů jsou měchovci z rodu  Ancylostoma Dubini, 1843. Druhou skupinou jsou 

biohelminti. Mají nepřímý životní cyklus, kdy se z vajíčka vyvíjí larvy v mezihostiteli. 

Jakmile mezihostitele s parazitem infekčního stadia pozře definitivní hostitel, dostane se 

cizopasník do definitivní lokace a stane se dospělým jedincem (Obr. 13). Příkladem 

biohelmintů jsou vlasovci z rodu Wuchereria Silva Araujo, 1877 [6,7]. 

Typickým zástupcem je svalovec stočený (Trichinella spiralis (Owen, 1835)), 

vlasovec mízní (Wuchereria bancrofti (Cobbold, 1877)), roup dětský (Enterobius 

vermicularis (Linnaeus, 1758)), škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides Linnaeus, 1758) [24]. 

 

Obr. 12: Stavba těla hlístic [23]. 

A - samice, B - samec, UD - ústní dutina, PH - farynx (hltan), OV - vaječníky, ST - střevo, VU - vulva,  

AO - anální otvor, EZ - exkrečně-sekreční žlázy, UT – děloha, TE – varle, VS – semenný váček,  

VD – semenovod, SP – spikula, KL – kloaka, KB – kopulační burza.  

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id88454/
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wuchereria&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Spencer_Cobbold
https://cs.wikipedia.org/wiki/1758
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Obr. 13: Vývojový cyklus háděte střevního (Strongyloides stercoralis (Bavay, 1876)) [15]. 

1. Larvy jsou vylučovány z těla hostitele stolicí. 2.A Vyvíjí se na infekční larvy (přímý vývoj). 2.B 

Vyvíjí se na volně žijící dospělé jednice. 3. Dospělí jedinci se rozmnožují a produkují vajíčka. 4. Z vajíčka se 

vylíhnou larvy. 5. Larvy se vyvíjí až do infekčního stádia L3. 6. Infekční larvy proniknou kůží do hostitele.  

7. Larvy migrují do tenkého střeva a stávají se dospělými jedinci. Mohou migrovat přes krevní oběh  

a lymfatickou cestu do plic, kde jsou vykašlány a spolknuty nebo alternativními cestami (například přes břišní 

vnitřnosti nebo pojivové tkáně). 8. Samice produkují v tenkém střevě vajíčka, ze kterých se líhnou larvy.  

9. Může dojít k autoinfekci – larvy v tlustém střevě pronikají střevní sliznicí nebo perianální kůží a jsou opět 

přeneseny do plic a poté do tenkého střeva (jako v bodě 7.). 
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1.3 Obojživelníci (Amphibia) 

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Chordata (strunatci) 

Podkmen: Vertebrata (obratlovci) 

Třída: Amphibia (obojživelníci) 

Řád: Gymnophiona (červoři) 

Caudata (ocasatí) 

Anura (žáby) 
 

Obojživelníci patří do skupiny studenokrevných obratlovců závislých svým vývojem na 

vodním prostředí. Vajíčka nemají skořápku a zárodky tak nejsou chráněné před vysycháním. 

Vajíčka jsou kladena do vody, kde se následně vyvíjejí larvální stadia [25]. Hlavním znakem 

obojživelníků je metamorfóza, při které dojde k výrazné přestavbě těla. Dospělci na rozdíl od 

larev tráví většinu života na souši (případů, kdy dospělí jedinci žijí trvale ve vodě je velmi 

málo, příkladem je axolotl mexický (Ambystoma mexicanum (Shaw & Nodder, 1798)) a to 

hlavně ve vlhkých podzemních a zemních biotopech [26]. 

Tělo je kryto nahou kůží se slizovými žlázami, které mohou být přeměněné v jedové 

žlázy. Kůže je polopropustná a umožňuje osmoregulaci a dýchání. Starou kůži většinou hned 

po svlečení požírají [27]. 

V kostře převládají kosti nad chrupavkami. Páteř je tvořena z jednoho krčního obratle 

a z trupových, křížových a ocasních obratlů. Jsou vytvořena buď žebra, nebo hrudní kost, 

nikdy uzavřený hrudní koš. Zadní končetina má pět prstů, ale přední končetina pouze čtyři 

prsty. Plochá, široká lebka je zjednodušená (v průběhu vývoje ztratila některé kosti) [27]. 

Obojživelníci mají trojí typ dýchacích orgánů, který se mění v různých etapách jejich 

života. Larvy dýchají nejdříve pomocí vnějších žaber, které se postupně regulují a na 

žaberních obloucích vznikají žábry vnitřní. Během metamorfózy žábry zanikají (existují ale 

i výjimky, například výše zmiňovaný axolotl mexický) a vytváří se plíce. Na příjmu kyslíku i 

výdeji CO2 se významně podílí také kůže [25]. 

Trávicí soustava začíná ústní dutinou a ústí do kloaky. V ústní dutině se nachází 

svalnatý jazyk, na kterém jsou, stejně jako v ústech a hltanu, soustředěny chuťové receptory. 

Zuby jsou na čelistech (výjimečně na kostech patra) a dělí se na bazální násadec a korunku. 

K polykání obojživelníkům napomáhá zatahování očních bulev [26]. Pulci žab mají většinou 

rostlinnou stravu, larvy ocasatých a dospělí obojživelníci jsou masožraví [28].  

Poměrně dobře vyvinut je zrak. V sítnici se nachází tyčinky citlivé na světlo a vlnovou 

délku a také dvoje čípky, díky kterým vidí barevně. Způsob akomodace je přitahování  

a zatahování čočky v rohovce. Oko dospělců (kromě trvale vodních forem) chrání dolní, horní 

víčko a mžurka. Čichový orgán jednoduché stavby je soustředěn do nosní dutiny.  

Poprvé se objevuje i Jacobsonův orgán
12

. Základy středního ucha a sluchová kůstka columella 

                                                 
12

 Jacobsonův orgán je součástí čichového ústrojí nižších obratlovců a některých savců, zvláště dobře je vyvinut 

u plazů a hlodavců. Umožňuje přijímání pachů ústní dutinou [30]. 
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se objevuje již u larev. U dospělců se vyskytuje pro obojživelníky specifická kůstka 

operculare. U larev můžeme najít i proudový orgán, který se však během metamorfózy 

redukuje [26]. 

Obojživelníci jsou gonochoristé a oplození je vnitřní (červoři, ocasatí) ale i vnější 

(žáby). V oblasti ledvin a pohlavních žláz se nachází tuková tělíska, která slouží jako zásoba 

energie na dobu rozmnožování [29]. 

Pedomorfóza je evoluční změna, která urychluje pohlavní zralost vzhledem  

k tělesnému růstu. Nastává jev, kdy si dospělý potomek uchovává larvální znaky. Tento jev se 

vyskytuje také u obojživelníků a to právě u některých skupin ocasatých. U jedné z forem 

pedomorfózy (neotenie) dosahují larvy pohlavní dospělosti a jsou schopny se 

rozmnožovat. Nejznámějším příkladem je axolotl mexický, u kterého je proměna v dospělce 

vzácnost [26,29]. 

1.3.1 Gymnophiona (červoři) 

Červoři jsou specializovaná skupina obojživelníků připomínající spíše velké kroužkovce. 

Dlouhé tělo s kruhovitými záhyby je zakončeno hned za kloakou nebo je vyvinutý jen krátký 

ocas. Končetiny i jejich pletence chybí. Plazivý pohyb umožňuje podkožní svalový vak  

a k pohybu (až na vodní čeleď Typhlonectidae) napomáhají i kostěné dermální šupiny, 

umístěné ve škáře v místě záhybů [27]. 

Oči i uši jsou zakrnělé a velmi dobře je vyvinut čich. Hmatovou a čichovou funkci 

obstarávají dvě vysunovatelná tykadélka umístěná mezi očnicí a nozdrou. Levá plíce je 

většinou zakrnělá nebo chybí [26]. 

Oplození je vnitřní. Samci mají vychlípitelný pářící orgán (phallodaeum) schovaný 

v kloace. Vývojově starší druhy jsou vejcorodé s vodními larvami jako například červor 

cejlonský (Ichthyophis glutinosus (Linnaeus, 1758)). Pokročilejší druhy jsou vejcorodé 

s přímým vývojem (některé druhy čeledě Uraeotyphlidae) nebo živorodé například cecílie 

mexická (Dermophis mexicanus (Duméril & Bibron, 1841)) [27].  

S výjimkou vodních druhů žijí červoři zavrtaní v měkké vlhké půdě nebo v pobřežních 

nánosech bahna. S červory se můžeme setkat v tropech Ameriky, Afriky a Asie [28]. 

Mezi zástupce řadíme červorovce splývavého (Typhlonectes natans (Fisher in  Peters, 

1880)) nebo cecílii kroužkovou (Siphonops annulatus (Mikan, 1820)) (Obr. 14) [26]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Christian_Mikan
https://cs.wikipedia.org/wiki/1820


23 
 

 

Obr. 14: Cecílie kroužková (Siphonops annulatus) [31]. 

1.3.2 Caudata (ocasatí) 

Tato skupina obojživelníků je charakteristická svým protáhlým válcovitým tělem s dlouhým 

ocasem. Většinou mají čtyři stejně vyvinuté končetiny (výjimku tvoří zástupci čeledě 

Sirenidae, kterým chybí zadní končetiny i pánevní pásmo). Páteř je tvořena obratli, z nichž 

většina (až na atlas a poslední obratle) nese krátká žebra s hlavicemi a nad zadním okrajem 

kloaky jsou tvořeny obratle ocasní (Obr. 15) [26]. 

Většinou probíhá vnitřní oplození (výjimku tvoří čeledě Hynobiidae, 

Cryptobranchidae a Sirenidae, které mají oplození vnější), při kterém jsou spermie přenášeny 

prostřednictvím spermatoforů, a ukládány ve spermotékách
13

 samic [29]. 

Ocasatí jsou vejcorodí s nepřímým vývojem (Obr. 16). Existují však i vejcoživorodé 

druhy (mlok skvrnitý - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)) nebo dokonce i živorodé 

druhy (mlok černý – Salamandra atra Laurenti, 1768) [29]. 

Samci jsou většinou menší a štíhlejší než samice, v době rozmnožování můžou být 

také barevnější a můžou mít výrazné hřbetní a ocasní hřebeny. Larvy se podobají tvarem těla 

na dospělé jedince, mají dlouhé vnější žábry, Rusconiho háček (přichycovací orgán) a jsou 

dravé [26].  

  

                                                 
13

 Spermotéka je část kloaky samic, kde je po převzetí spermatoforu ukládáno sperma. 
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Obr. 15: Kostra dospělého jedince čeledě Salamandridae [32]. 

 

Obr. 16: Metamorfóza vejcorodého jedince s nepřímým vývojem [33]. 

1. Vajíčko. 2. Larva krátce po vylíhnutí (beznohá, má Rusconiho háčkem).  

3. Larva v dalším stádiu vývoje (přední končetiny, Rusconiho háček zaniká). 4. Larva v pozdějším 

stadiu vývoje (přední i zadní končetiny). 5. Dospělý jedinec.  
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1.3.3 Anura (žáby) 

Žáby jsou bezocasí obojživelníci s krátkým zploštělým tělem. Jejich typickým znakem jsou 

rozmanité hlasové projevy a u samců některých druhů jsou vytvořeny rezonanční měchýřky 

zesilující hlas (lákání samičky). Měchýřky jsou umístěny buď jako párové po obou stranách 

hlavy (například skokani), nebo jen jeden velký v ústní dutině (například rosničky a ropuchy 

zelené). Ke skákání a plavání je přizpůsobeno celé tělo – větší a svalnatější zadní pár končetin 

s plovacími blánami mezi prsty, zpevnění stavby lopatkového a pánevního pásma. Došlo také 

ke snížení počtu obratlů a srůst ocasních obratlů v tyčinkovitou kostrční kost zvanou urostyl. 

Dalším výrazným znakem kostry je srůst loketní a vřetenové kosti v kost předloketní a srůst 

holenní a lýtkové kosti v kost bércovou (kostra na Obr. 18) [27,29]. 

Pro žáby je charakteristické vnější oplození, vnitřní oplození se vyskytuje jen 

výjimečně (např. Nectophrynoides Noble, 1926; Ascaphus truei Stejneger, 1899). Při 

rozmnožování sameček specificky uchopuje samičku předníma nohama. Tento úchop 

nazýváme odborně amplexus, který se dále dělí podle místa uchopení – amplexus inguinální 

(samec samici drží v pánevní oblasti), amplexus axilární (samec se drží samice za předníma 

nohama), apod. [29]. 

Žáby jsou vejcorodé a velmi vzácně živorodé - dojde k líhnutí (může dojít také 

k metamorfóze) v oviduktech samice (Nectophrynoides). Vývin mají zpravidla nepřímý  

(Obr. 19), ale v jiných případech může být i přímý – k metamorfóze dochází ještě před 

vylíhnutím z vajíčka (Platymantis Günther, 1858). U řady druhů sameček nebo samička 

pečuje o vajíčka či pulce [27,29]. 

Samci bývají většinou menší než samice, výjimkou je hrabatka drsná (Pyxicephalus 

adspersus Tschudi, 1838) u které je větší samec. Larvy (pulci) mají kulovité tělo, bočně 

zploštělý ocas a vnitřní žábry, které jsou později překryty operkulem a ukryty v žaberní 

komůrce [26]. 

 

Obr. 18: Kostra žáby [27]. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tschudi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1838
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Obr. 19: Vývoj žáby [34]. 

1. Vajíčka. 2. Žabí embrya ve vajíčku. 3. Čerstvě vylíhlí pulci. 4. Větší pulci. 5. Pulcům rostou zadní 

končetiny. 6. Začínají růst přední končetiny. 7. Odpadá ocas. 8. Dospělý jedinec.  
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1.4 Obojživelníci Iráckého Kurdistánu 

1.4.1 Mlokovití (Salamandridae) 

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Chordata (strunatci) 

Podkmen: Vertebrata (obratlovci) 

Třída: Amphibia (obojživelníci) 

Řád: Caudata (ocasatí) 

Čeleď: Salamandridae (mlokovití) 

Rod: Neurergus (čolci) 

Salamandra (mloci) 

1.4.1.1 Čolci (Neurergus Cope, 1862) 

 

čolek kurdistánský (Neurergus crocatus Cope, 1862) 

Jedná se o ohrožený druh čolka žijícího pouze v oblastech severozápadního Íránu, 

severovýchodního Iráku a jihovýchodního Turecka. Typické jsou žluté kruhovité skvrny na 

černé kůži, samice mají ventrální stranu žlutou a samci oranžově červenou [35]. 

Obr. 20: Čolek kurdistánský [36]. 

  



28 
 

čolek drobnoskvrnný (Neurergus derjugini (Nesterov, 1916)) 

Extrémně ohrožený druh, kterého areál výskytu zahrnuje pouze čtyři potoky v pohoří Zagros. 

Má malé žluté skvrny na černé kůži [35]. 

 

Obr. 21: Čolek drobnoskvrnný [30]. 

1.4.1.2 Mloci (Salamandra Laurenti, 1768) 

 

mlok levantský (Salamandra infraimmaculata (Martens, 1885)) 

Je to největší druh z rodu Salamandra a obývá pouze Blízký východ. V Iráckém Kurdistánu 

žije pouze poddruh S. i. semenovi Nesterov, 1916. Typickým znakem tohoto druhu jsou žluté 

skvrny na hlavě. Samice jsou větší než samci [35]. 

Obr. 22: Salamandra infraimmaculata semenovi [37]. 
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1.4.2 Rosničkovití (Hylidae) 

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Chordata (strunatci) 

Podkmen: Vertebrata (obratlovci) 

Třída: Amphibia (obojživelníci) 

Řád: Anura (žáby) 

Čeleď: Hylidae (rosničkovití) 

Rod: Hyla (rosničky) 

1.4.2.1 Rosničky (Hyla Laurenti, 1768) 

 

rosnička levantská (Hyla savignyi Audouin, 1827) 

Je distribuována z východní Anatólie až do Íránu a žije také na Kypru. Podobá se rosničce 

zelené (Hyla arborea (Linnaeus, 1758)), liší se od ní tím, že má přerušený postranní proužek 

a je světlejší [35].  

Obr. 23: Rosnička levantská [38]. 

1.4.3 Ropuchovití (Bufonidae) 

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Chordata (strunatci) 

Podkmen: Vertebrata (obratlovci) 

Třída: Amphibia (obojživelníci) 

Řád: Anura (žáby) 

Čeleď: Bufonidae (ropuchovití) 

Rod: Bufotes (ropuchy) 
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1.4.3.1 Ropuchy (Bufotes Rafinesque, 1815) 

 

ropucha zelená (Bufotes viridis (Laurenti, 1768)) 

Žije ve střední, východní, jihovýchodní Evropě a na Blízkém východu. Typickým znakem je 

pro ni horizontální zornice, citrusově zelená duhovka a zelené skvrny na světlé kůži. Zbarvení 

je u samic více kontrastní než u samců [35]. Podle recentních studií se pravděpodobně jedná  

o komplex druhů [39]. 

Obr. 24: Ropucha zelená [30]. 

1.4.4 Skokanovití (Ranidae) 

Taxonomické zařazení 

Říše: Animalia (živočichové) 

Kmen: Chordata (strunatci) 

Podkmen: Vertebrata (obratlovci) 

Třída: Amphibia (obojživelníci) 

Řád: Anura (žáby) 

Čeleď: Ranidae (skokanovití) 

Rod:  

Pelophylax (skokaní vodní) 
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1.4.4.1 Skokani vodní (Pelophylax Fitzinger, 1843)  

 

skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)) 

Jedna z největších žab euroasijského kontinentu. Má zelené, šedavé nebo nahnědlé zbarvení  

a vnitřní strana stehen a slabin je šedavá nebo bílá (nikdy ne žlutá). Délka noh je střední (noha 

po natažení k přednímu konci žáby dosáhne po oči) [35]. 

 

 

Obr. 25: Skokan skřehotavý [40]. 
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2 MATERIÁL  

2.1 Areál zájmu a seznam lokalit 

Materiál k mé práci byl získaný z osmi různých lokalit v Iráckém Kurdistánu (Tab. 1), který 

leží v severovýchodním Iráku a má rozlohu asi 36000 km² (Obr. 26). První lokalita byla 

Jazhnikan Najim s travnatým prostředím a malým vodním zdrojem, ležící blízko hlavnímu 

městu Erbilu. Shaqlawa a Narwah, další dvě lokality, jsou kamenité krajiny porostlé trávou. 

Jihovýchodně od hlavního města leží další lokalita a to velké jezero Dokan s kamenitým 

okolím s travním porostem. Lokalita Glazarda je hornatá, porostlá vysokými keři a trávou. 

Šestou lokalitou bylo vybráno okolí malého města Gamesh Tappa ležící kousek od města Said 

Sadiq blízko hranic s Íránem. Na velkém jezeru Darbandhikan se nachází další zkoumaná 

lokalita s největší přehradou v regioně. Okolí přehrady je porostlé trávou a vzrostlými stromy. 

Lokalita Zaryan je velmi vlhká oblast porostlá vyšší trávou.  
 

Obr. 26: Irácký Kurdistán s lokalitami (viz tab. 1.). 

 

Tab.1: Jednotlivé lokality s koordináty. 

 

 

 

 

 

 

 

 Číslo Lokalita Koordináty 

1 Jazhnikan Najim 36.35913 43.99311 

2 Shaqlawa 36.40960 44.35673 

3 Narwah 36.69741 44.15746 

4 Dokan 35.94925 44.98326 

5 Glazarda 35.42849 45.41665 

6 Gamesh Tappa 35.34929 45.89985 

7 Darbandikhan 35.12402 45.73262 

8 Zarayan 35.29451 45.68959 
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2.2 Studované druhy 

Pro moji práci bylo parazitologicky zpracováno 22 žab z čeledí Bufonidae (15 žab)  

a Ranidae (7). Nejvíce z nich bylo odchyceno na lokalitách Dokan (6 žab) a Zarayanu (6 žab). 

Jediným odchyceným a zpracovaným druhem z čeledě Bufonidae byl Bufotes viridis (může se 

ale s velkou pravděpodobností jednat o více doposud nepopsaných druhů, které si jsou 

morfologicky velmi podobné a tak se často označuje tento druh jako komplex) a z čeledě 

Ranidae pouze Pelophylax ridibundus. U obou zkoumaných druhů převažovali samci nad 

samicemi a dospělci nad subadulty. (viz Tab. 2) 

Tab. 2: Seznam zpracovaných hostitelských jedinců. 

Číslo 

jedince 
Lokalita Čeleď Druh Pohlaví Datum Stádium 

1. Jazhnikan Najim Bufonidae Bufotes viridis ? 3/22/2019 subadult 

2. Jazhnikan Najim Bufonidae Bufotes viridis F 3/22/2019 adult 

3. Shaqlawa Bufonidae Bufotes viridis F 3/23/2019 adult 

4. Shaqlawa Bufonidae Bufotes viridis F 3/23/2019 adult 

5. Shaqlawa Ranidae Pelophylax ridibundus M 3/23/2019 subadult 

6. Shaqlawa Ranidae Pelophylax ridibundus M 3/23/2019 adult 

7. Narwah Bufonidae Bufotes viridis F 3/25/2019 adult 

8. Dokan Bufonidae Bufotes viridis M 3/26/2019 adult 

9. Dokan Bufonidae Bufotes viridis M 3/26/2019 adult 

10. Dokan Bufonidae Bufotes viridis F 3/27/2019 adult 

11. Dokan Ranidae Pelophylax ridibundus M 3/26/2019 adult 

12. Dokan Ranidae Pelophylax ridibundus F 3/26/2019 adult 

13. Dokan Ranidae Pelophylax ridibundus M 3/26/2019 adult 

14. Glazarda Bufonidae Bufotes viridis F 3/28/2019 adult 

15. Gamesh Tappa Ranidae Pelophylax ridibundus ? 3/28/2019 subadult 

16. Darbandikhan Bufonidae Bufotes viridis M 3/28/2019 adult 

17. Zarayan Bufonidae Bufotes viridis M 3/29/2019 adult 

18. Zarayan Bufonidae Bufotes viridis M 3/29/2019 adult 

19. Zarayan Bufonidae Bufotes viridis M 3/29/2019 adult 

20. Zarayan Bufonidae Bufotes viridis M 3/29/2019 adult 

21. Zarayan Bufonidae Bufotes viridis M 3/29/2019 adult 

22. Zarayan Ranidae Pelophylax ridibundus M 3/29/2019 adult 
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3 METODIKA 

3.1 Fixace a identifikace hlístic (nematoda) 

Hlístice byly hned po vytažení z těla jedince zality horkým fyziologickým roztokem. Díky 

roztoku se paraziti roztáhnou a usnadní nám práci při pozorování. Následně byly přesunuty do 

70% etanolu, ve kterém se dají skladovat delší dobu. Já si však vytvořila dočasný preparát 

k pozorování pod mikroskopem. Pro tento účel jsem si namíchala 5% roztok glycerolu 

s vodou. Na podložní sklíčko jsem nanesla kapku připraveného roztoku a vložila do něj 

s pomocí preparačních jehel daného parazita. Přikryla jsem opatrně krycím sklíčkem  

a nechala pár dní jedince projasnit. Po asi týdnu jsem připravené preparáty pozorovala pod 

mikroskopem vybaveným Nomarského kontrastem a snažila se identifikovat rod dané hlístice 

na základě rodově specifických morfologických znaků (například tvar hltanu, tvar a délka 

ocasu, u samců tvar a velikost spikulí, u samic velikost a počet vajíček) (protokol fixace 

upravený podle [41]). 

3.2 Barvení, fixace a identifikace žábrohlístů (monogenea) 

Po extrakci z těla hostitele byli žábrohlísti zaliti horkým 4% formaldehydem a přes noc byli 

zakryti zatíženým krycím sklíčkem, aby se zploštili. Následně byli přesunuti do zkumavky  

s 4% formaldehydem. Před fixací žábrohlístů jsem musela zvýraznit některé vnitřní struktury 

jejich těla a to zabarvením železitým acetokarmínem. Parazita jsem vylila spolu s etanolem do 

embryomisky. Pomocí pipety jsem odsála původní tekutinu a vyměnila ji za vodu  

z vodovodu. Po 30 minutách jsem odsála vodu a přes noc jsem nechala parazita naloženého 

v acetokarmínu. Druhý den jsem barvivo vyměnila za kyselý alkohol a nechala jedince 

odbarvovat asi 2 hodiny. Následně bylo potřebné parazita odvodnit, a proto jsem nahradila 

kyselý alkohol za 80% etanol na 15 minut. Poté jsem 80% etanol vyměnila za silnější 96%. 

Po 10 minutách jsem projasnila parazita karbolxylenem na 5 minut a xylenem také na  

5 minut. Po dlouhém procesu barvení jsem mohla začít fixovat. Na podložní sklíčko jsem si 

kápla kapku kanadského balzámu. Pomocí jehel jsem přesunula parazita do kapky na 

podložním sklíčku a zakryla ho krycím sklíčkem. Krycí sklíčko jsem mírně zatížila, aby došlo 

ke zploštění parazita. Po 24 hodinách na vzduchu jsem vložila preparát do termostatu  

a inkubovala ho při 37°C. Po dvou týdnech jsem hotové preparáty pozorovala pod 

mikroskopem (protokol upravený podle [42]). 

3.3 Laboratorní postupy 

3.3.1 Izolace DNA  

DNA jsem izolovala ze čtyř jedinců rodu Polystoma (2 jedinci z lokality Darbandikhan,  

2 jedinci z lokality Zarayan). Pro izolaci DNA parazitů jsem používala DNeasy Blood & 

Tissue Kit (Qiagen).  
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Od parazita ve zkumavce jsem odsála pipetou 96% etanol, ve kterém byl parazit pro 

molekulární účely uchován. Mikropipetou jsem do zkumavky přidala 180 µl izolačního pufru 

ATL a 20 µl proteinázy K a nechala přes noc při 56°C inkubovat. Druhý den jsem přidala 200 

µl izolační pufr AL a zkumavku promíchala. Následně jsem přidala 200 µl etanolu a opět 

promíchala. Celý obsah zkumavky jsem přesunula do zkumavky s membránou, která slouží 

k pročištění DNA od nečistot a centrifugovala minutu při 8000 otáčkách za minutu. Do 

zkumavky jsem přidala 500 µl čistícího pufru 1 a znovu stejně centrifugovala. Následně jsem 

do zkumavky dala 500 µl čistícího pufru 2 a centrifugovala při 14000 otáček za minutu tři 

minuty. Zkumavku jsem vložila do čisté mikrozkumavky. V konečné fázi jsem ještě přidala 

80 µl elučního pufru, nechala 5 minut stát a poté jsem znovu centrifugovala minutu při 8000 

otáčkách za minutu. V mikrozkumavce mi zůstala jenom čistá vyizolovaná genomová DNA 

cizopasníka. 

3.3.2 PCR (polymerázová řetězová reakce) a molekulární analýzy 

PCR slouží k namnožení vybraných úseků (genů) DNA. Tyto úseky musí být na začátku a na 

konci ohraničeny primery (krátké řetězce nukleové kyseliny komplementární k určitému 

místu DNA). K syntéze nového vlákna DNA se používá DNA polymeráza (nejčastěji  

z bakterie Thermus aquaticus Brock & Freeze, 1955). Namnožené konkrétní geny DNA se 

dájí využít pro další metody jako v mém případě k sekvenování. Pro účely mé práce byly 

amplifikovány dva molekulární markery: část genu kódující malou ribozomální podjednotku 

(18S rDNA) a část nekódujícího úseku označovaného ITS1 (Internal Transcribe Spacer 1). 

Aby reakce proběhla, namíchala jsem následující roztok: 1,5 µl pufru (udržuje stabilní 

pH v prostředí), 0,05 µl BSA, 0,9 µl MgCl2 (0,2 mM; pro správnou funkci polymerázy),  

0,3 µl dNTP (0,2 mM; směs základních stavebních jednotek DNA – nukleotidů), 0,5 µl 

forward primeru S1 a 0,5 µl reverse primeru H7 (0,5 µM; slouží jako počáteční místo 

množení DNA, které je vyhledáváno polymerázou), 0,15 µl DNA Taq polymerázy (1,5 

jednotky), 8,6 µl H2O (při reakci nehraje žádnou roli, přidává se jen kvůli navýšení finálního 

množství roztoku). Do každé reakce jsem přidala 2,5 µl vyizolované DNA (20 ng/µl; DNA, 

která byla izolovaná v předešlém kroku – 3.3.1). Celkový objem reakční směsi byl 15 µl. Pro 

reakci je také důležité rychlé střídání teplot, které umožňuje přístroj zvaný termocykler.  

Prvním krokem PCR byla počáteční denaturace DNA při teplotě 94°C 5 minut a poté 

následoval samotný cyklus. Při teplotě 94°C probíhala denaturace 1 minutu (došlo 

k rozpletení řetězců DNA). Následovala anelace, kdy docházelo k nasednutí primerů na 

komplementární oblast DNA při teplotě 53°C 1 minutu. Další fází byla elongace, při které 

docházelo k samotnému množení úseku DNA při teplotě 72°C 1,5 minuty. Tento tříkrokový 

cyklus se opakoval celkem 40x. Finálním krokem celé reakce byla konečná elongace při 72°C  

10 minut. 

Výsledný PCR produkt byl pak sekvenován na Ústavě botaniky a zoologie MU 

s použitím stejného páru primerů. Pro určení podobnosti s příbuznými druhy rodu Polystoma 

byly získané DNA sekvence porovnávané s homology jiných druhů pomocí algoritmu 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool [44]). 
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4 VÝSLEDKY 

Ve 22 zkoumaných jedinců žab bylo nalezeno a identifikováno 6 rodů parazitů třídy 

Nematoda – Aplectana Railliet & Henry, 1916, Rhabdias Stiles & Hassall, 1905, 

Oxysomatium Railliet & Henry, 1916, Cosmocerca Diesing, 1861, Oswaldocruzia Travassos, 

1917, Strongyloides Grassi, 1879 a 1 rod třídy Monogenea – Polystoma Zeder, 1800. 

Nalezeny také byly druhy třídy Cestoda, ale protože bylo množství materiálu omezené a nízké 

kvality zaměřila jsem svou práci pouze na třídy s dostatečně kvalitním materiálem, tj. na 

Nematoda a Monogenea. Nejvíce žab bylo odchycených na lokalitách Dokan (3 jedinci  

B. viridis a 3 jedinci P. ridibundus) a Zarayan (5 jedinců B. viridis a 1 jedinec P. ridibundus). 

Největší rodová rozmanitost parazitů byla nalezena v žabách z lokality Zarayan, ze kterých 

bylo identifikováno šest rodů parazitů. Nejvíce zastoupeným rodem u B. vidiris byla 

Aplectana a u P. ridibundus zase Cosmocerca. Zástupce rodů Polystoma a Rhabdias byli 

nalezeni jenom u žab B. viridis (viz Tab. 3). U velké části žab bylo nalezeno více druhů 

cizopasníků. Více parazitů bylo průměrně objeveno u B. viridis. Nejvyšší zastoupení měla na 

lokalitách Shaqlawa a Gamesh Tappa Cosmocerca a na lokalitě Jazhnikan Najim Aplectana. 

Tyto dva rody byly také nejvíce zastoupené v lokalitách Dokan a Zarayan. Některé rody byly 

nalezeny pouze na jedné z lokalit - Oxysomatium na lokalitě Narwah, Strongyloides  

a Oswaldocruzia na lokalitě Zaryan (Tab. 3). 

Při měření jedinců rodu Polystoma bylo zjištěno, že největší z nich dosahuje délky 

skoro jeden milimetr (Obr. 27) a ta nejmenší je přibližně o polovinu menší. Kromě velikosti 

těla a haptoru se jejich ostatní rozměry příliš nelišily (Tab. 4).  

Čtyři jedinci rodu Polystoma pocházející ze třech žab byli sekvenovaní (viz Tab. 3). 

Úsek, který představoval část genu 18S byl amplifikován o délce 563 bp (bázových párů). 

Úsek, který představoval část ITS1 byl amplifikovaný o délce 552 bp (viz Tab. 5). Srovnáním 

amplifikované části genu 18S s homologickými geny v genové bance byla zjištěna 99,42% 

podobnost s Polystoma integerrimum (Froelich, 1791) odebraná ze žáby Rana temporaria 

Linnaeus, 1758 ve Francii. Velmi vysoká podobnost byla také s homologickým genem  

u Polystoma australis Kok & Van Wyk, 1986, která byla získaná ze žáby Kassina 

senegalensis (Duméril & Bibron, 1841) a s Polystoma testimagna Du Preez & Kok, 1993 ze 

žáby Strongylopus fasciatus (Smith, 1849) z jižní Afriky (Obr. 28). Při srovnání části genu 

ITS1 byla největší podobnost (90%) s doposud nepopsanou Polystoma sp. pocházející z Rana 

chensinensis David, 1875 v Rusku. Další nejvyšší podobnosti byli s Polystoma sp. ze žáby 

Bufo gargarizans  Cantor, 1842 z Ruska a s Polystoma integerrimum ze žáby Rana 

temporaria z Francie (Obr. 29).  
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Tab. 3: Hostitelé s nalezenými parazity. 

Číslo 

hostitele 
Lokalita Druh hostitele Nematoda Monogenea 

1. Jazhnikan Najim Bufotes viridis  Aplectana sp. - 

2. Jazhnikan Najim Bufotes viridis  Rhabdias sp. - 

     Aplectana sp.  - 

3. Shaqlawa Bufotes viridis  Cosmocerca sp. - 

4. Shaqlawa Bufotes viridis  Cosmocerca sp. Polystoma sp. 

5. Shaqlawa Pelophylax ridibundus Cosmocerca sp. - 

     Aplectana sp. - 

6. Shaqlawa Pelophylax ridibundus Cosmocerca sp. - 

7. Narwah Bufotes viridis  Rhabdias sp. - 

     Oxysomatium sp.  - 

     Aplectana sp. - 

8. Dokan Bufotes viridis  Rhabdias sp. - 

9. Dokan Bufotes viridis  Rhabdias sp. - 

 Dokan   Aplectana sp. - 

10. Dokan Bufotes viridis  Cosmocerca sp. - 

 Dokan   Aplectana sp. - 

11. Dokan Pelophylax ridibundus Cosmocerca sp. - 

12. Dokan Pelophylax ridibundus Aplectana sp. - 

13. Dokan Pelophylax ridibundus Cosmocerca sp. - 

14. Glazarda Bufotes viridis  Rhabdias sp. - 

15. Gamesh Tappa Pelophylax ridibundus Cosmocerca sp. - 

16. Darbandikhan Bufotes viridis  Cosmocerca sp. Polystoma sp.* 

17. Zarayan Bufotes viridis  Cosmocerca sp. Polystoma sp.* 

 Zarayan   Aplectana sp. - 

18. Zarayan Bufotes viridis  Rhabdias sp. - 

 Zarayan   Cosmocerca sp. - 

 Zarayan   Strongyloides sp. - 

19. Zarayan Bufotes viridis  Rhabdias sp. - 

 Zarayan   Aplectana sp. - 

20. Zarayan Bufotes viridis  Aplectana sp. Polystoma sp.* 

21. Zarayan Bufotes viridis  Oswaldocruzia sp. - 

22. Zarayan Pelophylax ridibundus Cosmocerca sp. - 

číslo žáby, stejné jako v Tab. 2, *jedinci, ze kterých byla izolovaná DNA 
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Tab. 4: Měření jedinců Polystoma. 

 
Polystoma sp. 

(4) 

Polystoma 

sp. (16) 

Polystoma 

sp. (17) 

Polystoma 

mazurmovici 

[43] 

Madapolystoma 

magnahami 

[18] 

VDH 414 482 469,82 465 239 

VNDH 389 449 402,79 384 204 

PP 416,56 439,88 505,56 - 209 

OD 570,73 620,83 591,13 - 157 

DP 274,59 315,42 279,53 496 156 

ŠP 278,61 314,1 264,41 312 140 

ŠUV 1376 1772 2250 - 414 

GP 149,49 112,82 126,9 - 15 

GS 6 7 8 - 6 

ŠH 2040,32 2440 3525,4 3400 769 

DH 1523,79 1693 1895,6 1800 550 

D 5604 6622 9153 8400 2179 

Š 2704 3314 4330 3500 507 

V 0 1 1 - 5 

DV - 247,68 220,9 - - 

ŠV - 95,99 102,43 - - 

 

VDH - vnější délka háčku, VNDH - vnitřní délka háčku, PP - průměr přísavky, OD - průměr orálního disku,  

DP – délka hltanu, ŠP – šířka hltanu, ŠUV- šířka u vaginy, GP – průměr genitálního póru, GS – počet částí 

genital spine, ŠH – šířka haptoru, DH – délka haptoru, D – celková délka parazita, Š – největší šířka parazita,  

V – počet vajec, DV – délka vejce, ŠV – šířka vejce, čísla v kulatých závorkách označují číslo jedince, ze 

kterého pochází daná Polystoma (Tab. 3). 

 

Obr. 27: Polystoma sp. 

Nalezena u B. viridis z Darbandikhanu (hostitel číslo 16.). 
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Tab. 5: DNA sekvence dvou amplifikovaných úseků.  

18S TATTGTTGGTGATGTCTGTACACTTTGGCATGGCTTTCTGACGAACACTATGCAGGTGAAACT

TCTTAGAGGGACAAGTTGAACTTAAAACAGCACGAAATTGAGCAATAACAGGTCTGTGATGC

CCTTAGATGTCCGGGGCCGCACGCGCGCTACAATGACAGTACCAGTGTGTATGATGACCTTGC

CTGAAAAGGTTGGGCAAACCGTTCCATTACTGTCGTGACAGGGATCGGGGTTTGTAATTATCC

CCCGTGAACGAGGAATTCCCAGTAAGTGCAAGTCATAAGCTTGTGCTGATTACGTCCCTGCCC

TTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTGGCAAGGCCCTCAGATTGGCAC

CATTGTAGTATTTCGTTTCCGCTATTTAGTGGTACGTTTGCTCGACAGGTACTGAGAAGAGGA

CCAAACTTGATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGG

AAGGATCATTATCTGTATATTATATTTATATACTAACACATATGTGTATGCACATTGGCAT 

ITS1 ATGATTTTACATCATTCTACATGGTTGATAGGATAGTCCAGGTTTTTACTCATATTTGACCTGG

GCAAGGCGTAAAGAAGCTAAACTTGTTTAAAACTTAATGAGTAAAGCAAAAAGAAAATTTTA

TTTTCTTTTGTGCTATATTTTGTATTGTATGCTTATACTCGTTACGGTTTTATGCATTTTGCATG

TTATCAAGTTAGCTCTACCATTTTGCATTACTTTTGTATGTATATCATAACTTTCTGATATGGTT

TCTTCGTATATATGTATATATAAGGTTCTTTTTAAGACAAATTATATATATATATATATATGTA

TAACTGTCAGAAGGGTTATTTTTTACACTACTATATATAACCGTAAGTGAGTAGTCGTCATAC

TATTTATATTGGTATGACCTTCTCATTCCGGTTCCTGTACCCCAGTATATACACATAAAAATGT

ACATATATTGGTCAGTACAGACGATCACCTACTGCAGGCCTGTCTGCTGGTGGGTAGGATCGA

ATTAGGTGCATTTCTGACTTGTATAGTTTGGTTATGTCACC 

 

Obr. 28: Srovnání části genu 18S s homology u příbuzných druhů Polystoma. 

 Per. Ident – procentuální podobnost [44] 

 

Obr. 29: Srovnání části genu ITS1 s homology u příbuzných druhů Polystoma. 

Per. Ident – procentuální podobnost [44] 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé práce byl vytvořit přehled žab získaných v Iráckém Kurdistánu a jejich 

endoparazitických helmintů. Ze získaného materiálu o počtu 22 žab bylo nalezeno 7 rodů 

endoparazitických helmintů: 6 rodů ze třídy Nematoda, z nichž je 1 druh plicní – Rhabdias  

a jeden rod ze třídy Monogenea (konkrétně 1 druh, Polystoma sp.). Překvapivě ze třídy 

Trematoda nebyl nalezen žádný jedinec. Mohlo by to být způsobeno tím, že má tato třída 

poměrně složité vývojové cykly a jedinci potřebují pro svůj vývoj různé mezihostitele 

(například vodní plže), kteří se na daných lokalitách nemuseli vyskytovat. Zda je však tento 

předpoklad pravdivý není momentálně možné ověřit, protože z daných lokalit nebyly sbírány 

data o rozmanitosti potencionálních mezihostitelů.  

Nejvíce jedinců ze třídy Nematoda bylo nalezených u druhů žab rodu Bufotes. 

S největší pravděpodobností je to důsledek toho, že z tohoto rodu bylo odchyceno více žab 

než z rodu Pelophylax. Největší zastoupení u obou rodů měly tři rody parazitů, z nichž byl 

jeden plicní (Rhabdias). Další tři zbývající nalezené rody byly objeveny každý u jedné žáby 

(všechny žáby byly B. viridis). Při identifikaci některých jedinců však mohlo dojít k jistým 

nepřesnostem, protože ne u všech odchycených žab se našli samci hlístic, kteří jsou pro 

upřesnění identifikace (zařazení do rodu nebo druhu) důležití. V jiných zemích se stejně jako 

v mé práci u B. viridis  našly rody Aplectana - druh A. acuminata (Schrank, 1788) 

v Bělorusku [45] a Iráku [46] a blíž neurčen druh Aplectana. sp. v Íránu [47]. Také se našly 

druhy rodu Cosmocerca – C. commutata  (Diesing, 1851) v Turecku [48] nebo v Rusku [49]  

a C. ornata (Dujardin, 1845) v Turecku [50] a Iráku [46]. Ostatní rody se našly také a to 

většinou z žab z Turecka, Ruska a Iráku.  

U P. ridibundus se našel rod Aplectana v Íránu [47] a Iráku [46] a rod Cosmocerca 

v Iráku [46] a Turecku [51]. Rody, které se u jedinců P. ridibundus z mé práce nevyskytovaly, 

se v jiných zemích našly a jsou následovné: Oswaldocruzia v Polsku a Turecku, Oxysomatium 

v Turecku a Rhabdias v Turecku a Maďarsku. V porovnání nalezených jedinců Nematod 

v mé práci s jedinci nalezenými v Maďarsku v roce 2016 se shodují pouze dva rody – 

Rhabdias a Oswaldocruzia [51]. Nenašly se zde rody, které byly v Iráckém Kurdistánu 

nejrozšířenější. Tyto rozdíly v zastoupení cizopasníků však mohou být způsobeny odlišnými 

přírodními podmínkami Iráckého Kurdistánu a Maďarska. 

Překvapivá je i nízká prevalence (18,2% - poměr infikovaných jedinců k celkovému 

počtu zkoumaných jedinců) parazitů rodu Polystoma (Monogenea). Ty byli nalezené pouze na 

třech lokalitách a dohromady jen na čtyřech žábách (všechny čtyři jedinci byli z druhu  

B. viridis). Bylo však zjištěno, že jeden jedinec byl velikostně menší, ale měl větší průměr 

genitálního póru než další dva jedinci, kteří měli na rozdíl od něj i vajíčko. Mohlo by se tedy 

s velkou pravděpodobností jednat o jednoho subadulta a dva dospělé jedince, avšak ti se 

velikostně liší také. Největší z Polystoma měl menší kotvící háčky a nižší průměr orálního 

disku než druhá dospělá Polystoma. Oba dospělí jedinci Polystoma se lišili také velikostí 

vajíčka. Srovnáním dvou větších jedinců se dá předpokládat, že se jedná o jiný druh. 

V porovnání s Polystoma mazurmovici Bucharov, 1980 naměřenou na Ukrajině v roce 2017 

jsou dvě z mých naměřených Polystoma výrazně menší. Tento ukrajinský druh se velikostně 



41 
 

velmi podobná největší z měřených Polystoma z mé práce. P. mazurmovici byla hodnotami 

lehce menší, hltan byl však výrazně delší. V porovnání s Madapolystoma magnahami 

popsanou na Madagaskaru v roce 2018 jsou jedinci z mé práce výrazně rozdílní. 

 I když je tato madagaskarská M. magnahami menší, měla v sobě pět vajíček, takže se jedná 

 o druh, který v dospělosti dosahuje výrazně menších rozměrů.  

Molekulární data však naznačují, že všichni získaní jedinci rodu Polystoma jsou jeden 

druh, protože se nukleotidové sekvence homologických genů mezi jedinci z této práce vůbec 

nelišili. V tomto případě výše vzpomínané rozdíly ve velikostech a rozměrech mezi jedinci 

mohou být důsledkem toho, že byly měřeny různé ontogenetické stádia, nebo mohou 

představovat vnitrodruhovou (mezipopulační) morfologickou variabilitu. Výsledky porovnání 

amplifikované části genu 18S s homology v genové bance naznačují, že se jedná o druh  

P. integerrimum, avšak v části genu ITS1 se tyto dva druhy lišily přibližně o 12%, což vyvrací 

tuto hypotézu. Největší podobnost části genu ITS1 byla s homologickým genem  

u doposud nepopsaného druhu Polystoma sp. z Ruska. Jelikož se však lišili mezi sebou 

o 10%, dá se říct, že jedinci Polystoma v této práci s velkou pravděpodobností představují 

úplně nový, doposud nepopsaný druh. 
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Obr. 1: Jazhnikan Najim 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 2: Shaqlawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Narwah 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Dokan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Darbandikhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Zarayan 
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Obr. 1: Bufotes viridis - Jazhnikan Najim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Bufotes viridis – Zarayan 
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Obr. 3: Pelophylax ridibundus – Shaqlawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Pelophylax ridibundus - Dokan  
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Obr. 1: Hltan jedince rodu Rhabdias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Spikule jedince rodu Cosmocerca 
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Obr. 3: Spikule jedince rodu Aplectana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Vajíčka jedince rodu Rhabdias 

 


