
 A  BSTRAKT 

 Robustní  monitoring  spolu  s  genetickými  analýzami  populací  velkých  šelem  je  důležitým 

 nástrojem  pro  účinnou  ochranu  a  management  jednotlivých  druhů.  Tato  práce  si  klade  za  cíl 

 vůbec  poprvé  geneticky  zmapovat  celou  slovenskou  populaci  rysa  ostrovida,  a  to  za  použití 

 celkem  15  mikrosatelitových  lokusů.  Neinvazivní  genetika  je  účinným  prostředkem  pro 

 genetický  výzkum  druhů  s  velkými  domovskými  okrsky  a  nízkou  populační  hustotou.  Z 

 tohoto  důvodu  byly  v  této  práci  zpracovány  vzorky  trusu,  srsti,  moči  a  bukálních  stěrů  získané 

 v  terénu,  doplněné  o  tkáně  z  uhynulých  jedinců.  V  průběhu  let  2017–2019  bylo  získáno 

 celkem  187  vzorků,  z  nichž  se  podařilo  získat  59  genotypů.  Z  úspěšně  genotypovaných 

 vzorků byly vyřazeny dva v terénu chybně determinované vzorky, které patřily kočce divoké. 

 Data  získaná  z  projektu  Veľké  šelmy  2  byla  pro  analýzy  populační  genetiky  a  demografie 

 doplněna  o  98  genotypů  z  projektu  Šelmy  SKCZ  ve  spolupráci  s  ÚBO  AV  ČR.  Z  celkového 

 datasetu 155 genotypů bylo detekováno 68 jedinců rysa ostrovida. 

 Analýza  příbuznosti  odhalila  celkem  67  signifikantních  příbuzenských  vztahů  1.  stupně  a  9 

 signifikantních  vztahů  2.  stupně.  Slovenská  populace  má  dle  výsledků  této  práce  třetí  nejnižší 

 genetickou  diverzitu  ve  srovnání  se  všemi  evropskými  autochtonními  populacemi  a  nižší 

 genetickou  diverzitu  než  celá  karpatská  populace.  Výsledky  analýzy  příbuzenských  vztahů  a 

 genetické diverzity ukazují na vysokou míru příbuznosti napříč populací. 

 Z  důvodu  malého  počtu  vzorků  byla  odhadnuta  početnost  rysa  ostrovida  na  území  Slovenska 

 s  velkým  konfidenčním  intervalem.  Pro  výpočet  velikosti  populace  a  populační  hustoty  byly 

 použity  capture–mark–recapture  metody  spolu  s  údaji  o  rozloze  vhodného  habitatu  v 

 konkrétních  oblastech  zájmu.  I  přesto  je  početnost  na  základě  genetického  monitoringu 

 mnohonásobně nižší, než odhady z mysliveckých statistik. 

 Výsledky  analýz  populační  a  krajinné  genetiky  byly  v  této  práci  nejprve  zkresleny  výskytem 

 blízce  příbuzných  jedinců  v  datasetu.  Po  vyřazení  příbuzných  jedinců  nebyla  žádná  populační 

 struktura  detekována,  což  naznačuje,  že  i  přes  fragmentaci  krajiny  dochází  v  rámci  slovenské 

 populace  ke  genovému  toku.  V  ovzorkované  populaci  nebyla  detekována  disperze  na  velkou 

 vzdálenost. To naznačuje, že genový tok se zbytkem karpatské populace je omezen. 

 Tato  diplomová  práce  ilustruje  obtíže  výzkumu  velkých  a  skrytě  žijících  savců  a  prezentuje 

 první  výsledky  populačně–genetických  analýz  rysa  ostrovida  na  území  celého  Slovenska. 

 Tato  data  přinášejí  informace  o  mikroevoluci  velkých  šelem  v  antropogenně  ovlivněné 

 krajině, využitelné i v managementu ochrany přírody. 


