
Abstrakt 

K úspěšnému popsání budoucího vývoje rostlinných společenstvech je potřeba 

porozumět odpovědi druhů na klimatické změny a jejich schopnosti se těmto změnám 

přizpůsobit. Cílem práce je odhalit vnitrodruhovou variabilitu v  klíčení v různých 

klimatických režimech druhu Festuca rubra (kostřava červená) původem z různých lokalit. 

Tato práce se dále zabývá efekty rozdílných klimatických režimů na selekci odlišných 

genotypů.  

Festuca rubra je široce rozšířená klonální rostlina rostoucí na severní polokouli. 

Rostlinný materiál v této studii pochází z 11 lokalit na klimatickém gradientu v západním 

Norsku, kde jsou podmínky teploty a vlhkosti faktoriálně zkříženy. Studie probíhala 

v klimaboxech. Klíčení bylo rozděleno mezi faktoriálně zkombinované 2 režimy teploty a 2 

režimy vlhka. Vyklíčená semena byla poté přesazena do květináčků ve stejných režimech jako 

ve kterých vyklíčila. Semenáče na jedné Petriho misce při klíčení poté dále rostly ve stejném 

květináči. Pouze jedna populace, původem z nejchladnější a nejsušší oblasti, rostoucí 

v teplém-vlhkém a studeném-vlhkém režimu klimaboxu byla geneticky zanalyzována 

za použití mikrosatelitů.   

Semena klíčila rychleji a ve větší míře v teplém režimu než-li ve studeném režimu. To 

znamená, že klíčení druhu bylo podpořeno vyššími teplotami. Semena klíčila ve větší míře ve 

vlhkých režimech než v suchých. To znamená, že semena vyklíčila, pokud měla dostatek 

vlhkosti. V suchých režimech byla semena převážně dormantní a vyklíčila později po 

ukončení klíčící části práce v optimálních podmínkách. Semena původem z chladnějších 

oblastí gradientu vyklíčila ve větší míře v teplém-vlhkém režimu. To může znamenat, že 

druhy z chladnějších oblastí budou moci klíčit ve větší míře díky globálnímu oteplování. 

Genetické rozdíly mezi identickými směsi semen ve 2 různých režimech byly 

signifikantní. Práce ukazuje unikátní výsledky o možné selekci genotypů, které jsou 

k dispozici v populaci, v různých klimatických podmínkách. Nicméně dostupné poznatky o 

selekci genotypů jsou velmi omezené a je potřeba tyto znalosti dále rozšířit. 
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