
Abstrakt 

Fragmentace stanovišť může negativně ovlivnit populace druhů kvůli snížené genetické 

diverzitě a zvýšené diferenciaci populací v důsledku izolace stanovišť, snížené velikosti 

populací a narušení genového toku. Řada druhů trpí fragmentací stanovišť a izolovaností  

a Campanula glomerata je dobrým příkladem druhu, který je na mnoha místech znatelně na 

ústupu kvůli změnám v obhospodařování krajiny. Otázkou je, jak modelový druh  

C. glomerata reaguje na tyto změny a jestli se tyto změny projeví v genetické diverzitě  

a struktuře populací. Cílem této práce je tedy zjistit míru genetické diverzity a odkrýt 

genetickou strukturu populací modelového druhu C. glomerata na malé regionální škále 

v Bílých Karpatech. Tento systém nám umožní srovnat populace ze dvou odlišných regionů, 

které byly různou mírou zasaženy zemědělskou intenzifikací a fragmentací v minulém století. 

Jde o jihozápadní a severovýchodní část regionu, které se od sebe liší historií managementu 

v krajině, kontinuitou lučních porostů, druhovým složením a přírodními podmínkami. Pro tento 

účel jsem vyvinula a optimalizovala celkem 16 použitelných mikrosatelitových markerů, 

z nichž 4 pochází od příbuzných druhů rodu Campanula a 12 bylo pro druh C. glomerata 

vyvinuto nově. Výsledky naznačují, že nedávná fragmentace stanovišť nevedla k významné 

ztrátě genetické diverzity. Druh má pravděpodobně dostatečné disperzní schopnosti k udržení 

genového toku a populační konektivity v krajině, která byla v nedávné historii postižena 

fragmentací. Přesto však byl nalezen určitý rozdíl mezi jihozápadním a severovýchodním 

regionem, kde byla genetická diverzita o něco nižší, vyskytovalo se zde menší množství 

vzácných alel a populace zde byly více méně diferencovány. Vysvětlením může být právě vyšší 

izolovanost populací v důsledku intenzivnější fragmentace v této oblasti. Silami, které 

determinovaly formování populací C. glomerata ve studovaném regionu, však mohly být spíše 

dávné historické procesy. Několika způsoby byl také testován vliv environmentálních faktorů 

na genetickou diverzitu. Jako nejvýznamnější se jeví poloha populací v regionu a míra 

dopadajícího slunečního záření. C. glomerata je příkladem druhu, který je vázán spíše na louky 

s dlouhou dobou kontinuity, jak se ukázalo během sběru dat v severovýchodním regionu. Zde 

se nachází množství obnovených luk, ve kterých se však C. glomerata prakticky nevyskytuje. 

Je proto důležité udržovat vhodným managementem i původní louky, protože řada z nich se 

vyskytuje na hůře přístupných místech, kde hrozí jejich zarůstání. 
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