
Abstrakt:  

Region Kavkazu je charakterizován vysokou úrovní endemizmu a bohatstvím taxonů ryb. 

Ázerbájdžán je stát, který je situovaný na rozhrání mezi Evropou a Asii, a jeho řeky tečou do 

Kaspického moře. Přírodní prostředí tohoto státu představují různorodé habitaty s diversifikovanou 

faunou a daný region je velmi atraktivní také pro biogeografický výzkum, jelikož leží na rozhraní 

dvou různých ekoregionů. I v současné době stále chybějí podrobné znalosti o sladkovodních 

rybách z toho regionu. Ouklejky (Alburnoides Jeitteles, 1861, Actinopterygii, Cyprinidae) jsou 

rodem drobných sladkovodních ryb, které byly vybrány jako objekt výzkumu také kvůli početným 

objevům a popisům nových druhů z okolních států. Předkládaná práce je jedná z mála 

molekulárních studií, která se pokouší vyřešit taxonomickou situaci uvnitř rodu Alburnoides, popsat 

fylogenetické vztahy mezi jednotlivými populacemi a poskytnout biogeografické interpretace pro 

ichtyofaunu z povodí řek Kaspického moře. V práci byly použity jak mitochondriální (cytochrom b, 

cytochrom oxidáza podjednotka I)  tak i jaderné (RAG1, rodopsin) markery a analýzy maximální 

věrohodnosti (Maximum Likelihood), maximální parsimonie (Maximum Parsimony) a Bayesovské 

analýzy byly použité k rekonstrukci fylogenetických a fylogeografických vztahů. Dále byla použita 

metoda molekulárních hodin (Molecular Clock) pro odhad času divergence mezi jednotlivými 

liniemi uvnitř rodu Alburnoides a pro následnou rekonstrukci biogeografického scénáře. 

Byla potvrzena výrazná genetická variabilita uvnitř rodu Alburnoides v Ázerbájdžánu. Zkoumaní 

jedinci ve fylogenetických stromech tvoří tři dobře podpořené linie (clades); někteří z těchto linií 

jsou vázány výlučně na geograficky vzdálené a izolované lokality. Populační struktura a distribuce 

haplotypů nemůže být ovšem vysvětlena jen na základě geografické izolace. Rodová linie 

nepopsaného druhu Alburnoides sp. 5 z Předkavkazska se hypoteticky oddělila následkem 

vikariantní události. Zjištěné bohatství rodových linií mezi vzorky z hydrologické sítě Talyšských 

Hor je pravděpodobně důkazem existence glaciálního refugia v regionu. Populace na severu 

Ázerbajdžánu (hydrologická síť Velkého Kavkazu) jsou geneticky uniformní, zatímco lokality na 

jihu (hydrologická síť Talyšských hor) byly obývány dvěma nezávislými liniemi ouklejek, což by 

mohlo být následkem kolonizačních událostí směrem ze severu na jih, které mohly být také 

usnadněny díky proudům v Kaspickém moři.  Invazivní druh Hemiculter leucisculus nedávno 

popsaný pro faunua Ázerbajdžánu byl zaregistrován také během terénních sběrů použitých pro tuto 

práci. 
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