
Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím známých údajů o geografickém rozložení genealogických linií a 

genetické  variability  převážně  na  vnitrodruhové  úrovni  a  jeho  historických  příčin  u  bentických  korýšů 

evropských kontinentálních vod z podtřídy Eumalacostraca. V práci jsou zahrnuty ty druhy, ke kterým bylo 

publikováno  dostatečné  množství  souvisejících  prací.  Detailněji  je  diskutována  situace  raků  rodu 

Austropotamobius.  Současné  rozložení  genealogických  linií  vyšších  bentických  korýšů  bylo  ovlivněno 

změnami  v  propojenosti  a  obyvatelnosti  vodních  habitatů.  Linie  druhové  se  často  oddělily  v důsledku 

geologických  a  klimatických  procesů  ve  třetihorách,  příkladem může  být  oddělení  druhových  komplexů 

račího rodu Austropotamobius, rozdělení druhových linií komplexu blešivce potočního Gammarus fossarum 

a berušky vodní Asellus aquaticus. Dnešní distribuce vnitrodruhových linií byla silně ovlivněna čtvrtohorními 

cykly zalednění, se kterými souvisí nejen zánik mnoha ekosystémů při postupu ledovců, ale i vznik nových 

kolonizačních cest. Takovými byla jezera při okraji tajících ledovců, která využil například blešivec jezerní 

Gammarus  lacustris, nebo  ústup  moří,  který  umožnil  rakovi  bělonohému  Austropotamobius  pallipes 

kolonizovat Británii  a krabovi říčnímu  Potamon fluviatile kolonizovat Itálii  a je možná příčinou kolonizace 

pevninských vod blešivcem Gammarus duebeni. Ve vrcholných zaledněních byla jižní Evropa výrazně sušší , 

což je možná důvodem rozpadu původního areálu raka bělonohého  Austropotamobius italicus.  Jedním z 

důsledků  rychlého  znovuosídlení  zaledněných  částí  Evropy  po  konci  posledního  zalednění  je  snížená 

genetická variabilita na sever od Alp u původních račích druhů. S pleistocénními klimatickými oscilacemi 

souvisí i podobné rozložení genealogických linií. Populace raka bělonohého A. pallipes s. s. jsou rozděleny 

na atlantskou a středomořskou linii  a podobné rozdělení linií má pstruh potoční  Salmo trutta a velevrub 

malířský Unio pictorum. Rak kamenáč i rak říční kolonizovali střední Evropu z tradičního refugia na Balkáně 

povodím  Dunaje  a  tomu  odpovídá  i  jejich  podobná  fylogeografie.  Výjimkou  nesouhlasící  s běžnými 

představami o evropské fylogeografii je beruška vodní, má primární centrum šíření v Panonské oblasti. Další 

netradiční refugia byla navržena například pro atlantskou linii  raka bělonohého  A. pallipes  s. s.,  blešivce 

potočního a blešivce jezerního. V neposlední řadě bylo rozšíření bentických korýšů, a tím i jejich genetická 

diverzita a fylogeografie, silně ovlivněno člověkem. Raci byli přenášeni mezi povodími již od středověku, a 

člověkem  zavlečený  račí  mor  způsobil  výrazný  pokles  jejich  početnosti  na  většině  území  Evropy  a 

fragmentaci jejich populací. Kanály propojující povodí umožnily šíření invazních druhů, např. přizpůsobivým 

pontokaspickým blešivcům rodu Dikerogammarus.


