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abstract: Salmonids belong to most important freshwater fishes in terms of 
commercial and recreational fisheries. In last decades, populations of salmo-
nids have been threatened by many factors including overharvest, water pollu-
tion, changes in hydrological regime, predation, hybridisation with non–native 
fish and many others. In order to prevent decline of salmonid densities report-
ed in last two decades, the evaluation of impact of particular factors on wild 
populations should be performed. Accurate species identification is a prereq-
uisite for such analyses. However, it is often difficult to unambiguously identify 
species, especially in cases of early stages and degraded specimens. We aimed 
at developing a molecular technique for discrimination between the five sal-
monid species occurring in Slovakia. Three of the species, namely Salmo trutta 
Linnaeus, 1758, Thymallus thymallus Linnaeus, 1758 and Hucho hucho Linnaeus, 
1758, are native in this area. Two North American species, namely Oncorhyn-
chus mykiss Walbaum, 1792 and Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814, were intro-
duced in Central Europe at the end of 19th century and widely stocked since 
that time. The polymerase chain reaction – restriction fragment length poly-
morphism method was developed for the species identification. A PCR ampli-
fied 709 bp segment of mitochodrial gene cytochrom c oxidase subunit 1 was 
digested with enzymes RsaI and TaqI. The fragments were separated using an 
agarose gel electrophoresis. The method possessed unique restriction patterns 
for each species. Analysis of O. mykiss samples generated four fragments, S. fon-
tinalis and T. thymallus three fragments, H. hucho two fragments and S. trutta 
one fragment. All the patterns were clearly distinguishable from each other. 
The method proved valuable for the species identification and may be useful for 
future ecological studies and applied conservation and management purposes. 
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úvOd

Lososovité ryby jsou po staletí v popředí zájmu 
člověka, pro něhož představují významný zdroj 
potravy a atraktivní cíl sportovního i komerční-
ho rybolovu. Jsou důležitou součástí podhorských 
a horských ekosystémů, kde bývají dominantní 

složkou ichtyofauny, avšak vyskytují se i v nížin-
ných tocích. Zástupci lososovitých jsou význam-
nými indikátory kvality vody, jelikož jsou veli-
ce citliví na množství rozpuštěného kyslíku, pH a 
další faktory. Mnohé populace mají složitou život-
ní historii spojenou s dlouhými, často diadromními 
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migracemi. Tyto ryby mají silnou vazbu k místu, 
kde dochází k jejich rozmnožování. Jsou tedy znač-
ně závislé na prostupnosti toků a absenci bariér 
znemožňujících nebo omezujících migraci. V sou-
časné době dochází k poklesu stavů lososovitých 
ryb v mnoha evropských zemích (Laikre 1999; 
Ferguson 2007). Důvody tohoto poklesu není mož-
né obecně zhodnotit. Je zřejmé, že jsou dány součin-
ností mnoha faktorů, jejichž přispění se liší v závis-
losti na konkrétních lokálních podmínkách. Patří 
mezi ně nadměrný výlov, změny hydrologického re-
žimu a kvality vody, budování migračních bariér, 
působení rybožravých predátorů, nevhodné rybář-
ské hospodaření, narušení genetické struktury po-
pulací v důsledku umělého chovu a křížení vysaze-
ných ryb s původními jedinci, přičemž konkurenční 
působení vysazených nepůvodních ryb na populace 

původních druhů může hrát také významnou roli 
(Laikre 1999; Jug et al. 2004; Ferguson 2007; Ko-
hout et al. 2012). Byla sledována řada dalších fak-
torů, které mohou mít negativní dopad na divoké 
populace lososovitých ryb.

Původní druhy lososovitých ryb na území Sloven-
ska jsou zastoupeny pstruhem obecným (Salmo 
trutta Linnaeus, 1758), hlavatkou podunajskou 
(Hucho hucho Linnaeus, 1758) a lipanem podhor-
ním (Thymallus thymallus Linnaeus 1758). Dále by-
ly na toto území od konce 19. století přiváženy dru-
hy pocházející ze severní Ameriky. Do současné 
doby jsou zde ve velké míře produkovány dva ne-
původní druhy, pstruh duhový (Oncorhynchus my-
kiss Walbaum, 1792) a siven americký (Salvelinus 
fontinalis Mitchill, 1814). Ačkoli je dlouhodobá exis-
tence těchto druhů téměř výhradně odkázána na 
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tabulka 1. Seznam materiálu použitého pro analýzy.

 druh odběrné místo typ populace N E n

Salvelinus fontinalis
Martin - Stráne chov 49,08127 18,87900 12
Považská Bystrica chov 49,12034 18,45563 12
Krpeľany chov 49,12592 19,09859 8
Ostrý Grúň chov 48,57939 18,65277 14

Oncorhynchus mykiss
Martin - Hruškov mlyn chov 49,05374 18,90780 7
Temeš chov 48,85704 18,46383 8
Liptovská Mara chov 49,11737 19,52564 12
Považská Bystrica chov 49,12034 18,45563 7
Kvačianka divoká 49,13721 19,51494 8

Hucho hucho
Martin - Stráne chov 49,08127 18,87900 15

Thymallus thymallus
Bytča chov 49,23683 18,55119 8
Bytča (import z ČR 1) chov 49,23683 18,55119 4
Bytča (import z ČR 2) chov 49,23683 18,55119 4
Gápel chov 48,90900 18,49186 4
Kvačianka divoká 49,13721 19,51494 4
Rajčanka divoká 49,15822 18,72514 3
Slovianska dolina chov 49,00248 18,78649 4

Salmo trutta
Považská Bystrica chov 49,12034 18,45563 6
Martin - Hruškov mlyn chov 49,05374 18,90780 4
Krpeľany chov 49,12592 19,09859 6
Kvačianka divoká 49,13721 19,51494 6
Súčanka divoká 48,96752 18,00372 4
Muráň divoká 48,66525 20,17307 4
Hornád divoká 48,91280 20,63533 5
Východná chov 49,05181 19,91447 10

 Poprad divoká 49,05341 20,22336 6



335Folia faunistica Slovaca 18 (3) 2013: 333–337

umělý výtěr a odchov v líhních, často jsou tyto ry-
by vysazovány do volných vod za účelem zatraktiv-
nění nebo zvýšení výtěžku rekreačního rybářství. 
Přestože se tyto introdukované druhy obvykle nej-
sou schopny přirozeně rozmnožovat v takové míře, 
aby byla udržena životaschopná populace, mohou 
být úspěšnými predátory a konkurenty původních 
druhů o potravní zdroje a prostor (citace). 

V poslední době se ukazuje, že rybářské obhospo-
dařování volných vod nemůže sloužit pouze k pro-
dukci materiálu pro potěchu rekreačních rybářů, 
ale zahrnuje spoustu složitých úkolů, souvisejících 
s ochranou genofondů lokálních populací a snižo-
váním negativních dopadů lidské činnosti na rybí 
společenstva (Cowx 1994, 1998, Laikre 1999, Fer-
guson 2007). Mohlo by se totiž stát, že budou pů-
vodní populace postupně zcela nahrazeny uměle 
odchovanými rybami, které budou podléhat domes-
tikačním změnám a nebudou schopny samostatné 
existence a dostatečné produkce životaschopného 
potomstva. Tyto ryby navíc mohou narušit rovno-
váhu již tak silně pozměněných společenstev vod-
ních organismů. Je proto nezbytné vyhodnotit sou-
časný stav divokých i uměle udržovaných populací 
a nalézt vhodné postupy pro zhodnocení faktorů 
způsobujících pokles stavu lososovitých ryb. Pri-
márním předpokladem pro tuto práci je přesná a 
efektivní identifikace jednotlivých druhů v jakém-
koli životním stádiu. 

Cílem naší práce bylo nalézt molekulárně–genetic-
ký postup, umožňující snadnou a rychlou identifi-
kaci druhů lososovitých ryb vyskytujících se na 
území Slovenska. K tomuto účelu byla testována 
metoda založená na polymorfismu v délce restrikč-
ních fragmentů, s požitím specifického úseku DNA 
amplifikovaného pomocí polymerázové řetězové 
reakce (PCR). Tato metoda se osvědčila jako rychlá 

a nenáročná alternativa molekulární identifikace 
živočišných druhů (Traub et al. 2004, Zapata et 
al. 2007, Širca et al. 2010, Kohout et al. in press). 
Vyžaduje však pečlivý výběr úseku DNA a restrikč-
ních enzymů, jejichž rozpoznávací sekvence obsa-
hují druhově specifické mutace.

materiál a metOdy

Již několik let probíhá celosvětová iniciativa ozna-
čovaná DNA barcoding, která je zaměřená na iden-
tifikaci druhů na základě sekvence úseku mito-
chondriálního genu cytochrom c oxidáza 1 (COI). 
Tento gen se účastní dýchacího řetězce a jeho sek-
vence je proto poměrně konzervativní. Rozdíly 
v sekvencích jsou však dostatečné na to, aby umož-
nily vzájemné odlišení druhů. Sekvence jsou shro-
mažďovány a publikovány na veřejně přístupných 
databázích. Porovnáním s těmito referenčními sek-
vencemi tedy můžeme snadno určit, o jaký druh se 
jedná. Ačkoli je tato metoda ve většině případů spo-
lehlivá, vyžaduje určité zkušenosti se zpracováním 
dat a nemalé finanční prostředky. Pro vzájemné 
odlišení několika druhů existují z finančního a ča-
sového hlediska výhodnější metody, mezi něž patří 
metoda PCR–RFLP. 

Vzorky ryb byly odebrány v několika líhních a ve 
volných vodách tak, aby byly zastoupeny popula-
ce z různých povodí a dovozů (Tabulka 1). Pro ge-
netické analýzy byly rybám odebrány malé ústřiž-
ky ploutví, které byly fixovány koncentrovaným 
(98%) etanolem. V laboratoři byla z ploutví izolo-
vána DNA pomocí kitu ReliaPrepTM od výrobce Pro-
mega (Madison, WI, USA). Pro PCR amplifikaci byly 
použity publikované primery FF2D a FR1D (Ivano-
va et al. 2007). Celkové množství reakční směsi pro 
jeden vzorek bylo 25 μl. Směs obsahovala 1x PCR 
pufr, 0,5 mM každého primeru, 0,2 mM nukleotidů, 

Obrázek 1. Fotografie výsledku elektroforézy produktu štěpení fragmentu COI u pěti druhů lososovitých ryb. Ne-
označené jamky odpovídají 100 bp velikostnímu standardu. 



1,5 mM MgCl2, 0,625 U Taq polymerázy a 100–200 
ng izolované DNA. PCR probíhala za následujících 
podmínek: úvodní denaturace (94 °C – 5 min.), 35 
cyklů složených z denaturace (94 °C – 30 s), anne-
alingu (52 °C – 30 s) a elongace (72 °C – 1 min), ko-
nečná elongace (72 °C for 10 min.). Reprezenta-
tivní vzorky amplifikované DNA byly odeslány k 
sekvenaci do firmy Macrogen. Získané sekvence 
byly zpracovány pomocí programu BioEdit v 7.0.9 
(Hall 1999). Následně byly v programu UGENE 
v 1.11.5. (Okonechnikov et al. 2012) hledána a vy-
hodnocena restrikční místa komerčně dodávaných 
endonukleáz.

Na základě porovnání sekvencí byly pro identifi-
kaci pěti druhů lososovitých ryb vybrány enzymy 
RsaI a TaqI (New England BioLabs, Hitchin, UK). 
Štěpení bylo provedeno v celkovém množství 15 μl. 
Reakční směs obsahovala 1,5 μl pufru NEB4, 3 U 
každého enzymu a 7,5 μl produktu PCR. Vzorky by-
ly inkubovány v termocykleru nejprve 5 hodin při 
teplotě 37 °C a následně 5 hodin při teplotě 65 °C 
z důvodu rozdílných teplot maximální aktivity en-
zymů (37 °C pro RsaI, 65 °C pro Taq1). Následná 
elektroforéza byla provedena na 2% agarózovém 
gelu. Do jamek bylo naneseno 7 μl produktu štěpe-
ní. Elektroforéza probíhala 1 h při napětí 80 V. 

výsledky a diskuse

PCR poskytla dostatečné množství produktu, 
vhodného pro štěpení restrikčními enzymy. Vznik-
lé vzory odpovídaly předpokladu a byly vzájemně 
snadno odlišitelné. Vzorky sivena amerického i li-
pana podhorního byly rozštěpeny na tři fragmenty. 
Vlivem různého rozmístění restrikčních míst však 
vznikly dostatečně odlišné vzory (Obr. 1). Pstruh 
duhový se vyznačoval čtyřmi fragmenty, hlavatka 
podunajská dvěma fragmenty a pstruh obecný jed-
ním fragmentem, odpovídajícím celkové délce am-
plifikovaného úseku (Obr. 1).

Výsledek analýzy ukázal, že metoda je snadno 
aplikovatelná a umožňuje spolehlivou identifika-
ci druhů lososovitých ryb na Slovensku. Je užiteč-
ná zejména v případech, kdy nejsme schopni odlišit 
jednotlivé druhy pomocí morfologických a morfo-
metrických postupů, nebo tam, kde použití těchto 
postupů vyžaduje značnou časovou investici. Me-
todu lze aplikovat pro jakékoli vývojové stadium, 
včetně jiker a raného plůdku. Lze tedy zhodnotit 
například úspěšnost přirozené reprodukce jednot-
livých druhů lososovitých ryb. Její možné využi-
tí je i při analýzách potravy rybožravých predáto-
rů. Naše předchozí práce ukázala, že pro potravní 
analýzy může být tato metoda vhodnější než stan-
dardní sekvenování DNA, při kterém je obtížné 
identifikovat jednotlivé druhy, pokud je v jednom 
vzorku přítomna DNA více druhů (Kohout et al. in 
press). Je zřejmé, že rybožraví predátoři předsta-
vují v současné době značné riziko pro populace 

lososovitých ryb ve střední Evropě (Spurný & Ma-
reš 2000, Spurný 2003). Analýza zbytků potravy 
těchto predátorů by pomohla zhodnotit skutečnou 
míru dopadu na divoké rybí populace. Touto meto-
dou je také možné identifikovat raná vývojová stá-
dia, včetně jiker. Metoda tedy může být vhodným 
nástrojem pro studium ekologických vztahů, zhod-
nocení stavu populací lososovitých ryb a příčin 
úbytku jejich početnosti.
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