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• Rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis) je znám především díky svému způsobu

reprodukce. Rozmnožuje se prostřednictvím partenogeneze. Potomstvo je tudíž geneticky identické

(vznikají klony).

• Porcelánová nemoc (Thelohanosis) – původcem nemoci jsou mikrosporidie. Jde o vnitrobuněčné

parazity, kteří disponují injekčním aparátem, pomocí něhož se obsah spory dostává dovnitř buňky.

Napadají svalové buňky, dokud zcela nenahradí svalovinu raka. U silně napadených jedinců bývá

viditelně napaden abdomen. Což způsobuje bělavý vzhled celé spodní strany.
Přítomnost Thelohanosis

Měření a vážení raků

• Délka hlavohrudi, Hmotnost

• Zapsání dat do protokolů

Značení raků

• Kontrolní raci – bílý lak

• Nakažení raci – oranžový lak

Tvoření dvojic podle velikosti (max. odchylka 
5% m)

Párování do tří skupin
• I – K

• I - I

• K - K

Nasazení dvojic do arén
• Zaklopení kelímky – aklimatizace 10 min

• 30 min natáčení volně pohybujících se raků

Vyhodnocení soubojů + pitva

Po vyhodnocení experimentu jsme došli k závěru, 

že největší rozdíly byly ve skupině I – K (infikovaní 

trávili signifikantně kratší dobu v úkrytu na rozdíl od 

kontrolních). V této skupině probíhal větší počet 

soubojů, než u ostatních dvou skupin (I - I, K - K). 

U dalších skupin nebyly rozdíly tak markantní. 

Na některých záznamech bylo evidentní, že 

kontrolní raci byli iniciátorem soubojů. Infikovaní raci 

byli mnohem pasivnější, to může být způsobeno 

nahrazováním svaloviny sporami  s následným 

omezením pohyblivosti. Dalším aspektem je tendence 

parazita se šířit dál, to znamená, že infikovaný rak se 

stává méně plachým, tudíž je snadnou kořistí pro 

predátory, jimiž mohou být potenciální hostitelé.

Chování raků může být ovlivněno 

přítomností/nepřítomností bílkovinných žláz, které 

souvisí s pohlavní dospělostí raků. Což bude dalším 

předmětem analýzy. 

Grafy znázorňující porovnání hmotnosti a délky 

jednotlivých skupin (infikovaní a kontrolní) jasně 

prokazují, že kontrolní raci dosahují větších rozměrů a 

hmotnosti. 

Vzorky svaloviny raků jsme poslali na analýzu 

DNA, kde se porcelánová nemoc bude dále zkoumat.


