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Úvod - ryby
Vrchol potravního řetězce
Biologické indikátory
Oblíbené mezi lidi …

Tradiční monitoring
Invazivní
Nákladný               kombinace metod
Selektivní
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Úvod – environmentální DNA metabarkóding

Odběr vody
Filtrace
Extrakce DNA

Polymerázová řetězová 
reakce (PCR)
Zásadní výběr primerů

Sekvenace
Přiřazení sekvencí
Klíčová referenční knihovna
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22,5 mil. sekvencí

26 druhů ryb
tolstolob-ik / -bec
siven spp.
síh spp.
jeseter spp.
mihule spp.
2 druhové páry:

okoun+candát
perlín+bolen

Monitoring nádrží

Klíčava

Římov

Žlutice



Monitoring nádrží

Ekologické nároky druhů



Monitoring rybníků
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Výlov

Sumární počet druhů z eDNA

Jednotlivé vzorky 
eDNA (39)

PCR inhibice vlivem vysoké primární produkce 
během léta 

Počet sdílených druhů



Monitoring rybníků
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Běžné druhy lze detekovat snadno
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Přirozená obnova 
v NP Šumava

Následkem acidifikace vyhynutí ryb
2020 potvrzení v pstruhů Lace

eDNA metabarkóding odpovídá výsledkům elektrolovu

Laka

Čertovo jezero



Nejen ryby…
Použité primery vhodné pro 

všechny obratlovce

Zjištěno 5 druhů obojživelníků (čolek horský, ropucha obecná, rosnička zelená, skokani hnědý, krátkonohý a skřehotavý) 
vždy nejvíce v rybnících na jaře.

Doposud nedetekován plaz, ačkoli užovky opakovaně pozorovány a lokálně i želva nádherná.

Zjištěno 20 druhů ptáků (budníček větší, čáp černý, červenka obecná, drozd zpěvný, hvízdák eurasijský, káně lesní, kos 
černý, králíček obecný, křivka obecná, kur domácí, lyska černá, pěnice černohlavá, pěvuška modrá, slípka zelenonohá, sojka 
obecná, špaček obecný, strakapoud velký, sýkora koňadra, volavka popelavá, zrzohlávka rudozobá). 
Komplikace s příbuzností kachen a hus. Nejčastější detekce na podzim, druhy vázané na vodu, lesní i domácí.

Zjištěno 24 druhů savců (bobr evropský, člověk, daněk evropský, jelen evropský, krtek obecný, kůň, lasice kolčava, liška 
obecná, myš domácí, myška drobná, mýval severní, netopýr rezavý, norník rudý, nutrie, ovce domácí, pes, potkan, prase 
divoké, rejsec vodní, rejsek obecný, srnec obecný, tur domácí, veverka obecná, vydra říční).
Komplikace s příbuzností netopýrů. Časté detekce během obou období, častěji u nádrží než rybníků



Specifikum eDNA
• Neinvazivnost
• Jakékoli prostředí
• Potřebné jen povolení ke vstupu
• Rychlý odběr
• Vysoká citlivost
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• Doplňková metoda tradičních 
odlovů

• Náklady srovnatelné
• Užitečné pro invazní a ohrožené 

druhy
• Lepší výsledky v tekoucích vodách
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