
Abstrakt 

 
Rod Pelasgus je endemický pro jižní část Balkánu a je známo sedm druhů tohoto rodu. V této 

práci byl použit multilokusový přístup pro studium fylogenetických vztahů jednotlivých druhů a 

populací v rámci rodu Pelasgus. Dále bylo revidováno rozšíření jednotlivých druhů. Bylo 

analyzováno celkem 180 jedinců, pocházejících ze 47 lokalit náležejících k 30 povodím. Použitý 

materiál zcela pokrývá celou oblast rozšíření rodu. Navíc byl použit materiál z typové lokality 

každého druhu. Použity byly mitochondriální gen cytochrom b a nukleární markery první intron 

genu S7 (ribosomal protein gene), RAG1 (recombination activating gene) a rhodopsin. Analýzy 

cytochromu b, který byl z použitých markerů nejvariabilnější, odhalily existenci sedmi 

statisticky silně podpořených linií, které odpovídají těmto druhům: P. laconicus, P. 

marathonicus, P. minutus, P. stymphalicus, P. thesproticus, P. prespensis a Pelasgus sp. 

Nejvariabilnějším jaderným markerem byl první intron S7, jehož analýzy odhalily šest dobře 

podpořených linií, tedy téměř tolik, jako cytochrom b. Oproti tomu RAG1 a rhodopsin se 

ukázaly méně informativní, protože jejich analýzy odhalily existenci jen čtyř dobře podpořených 

linií. Tyto dva nukleární geny od sebe nedokázaly oddělit P. marathonicus, P. stymphalicus, P. 

thesproticus a Pelasgus sp. Tyto druhy mezi sebou sdílely stejné haplotypy a celková variabilita 

v rámci těchto druhů byla na obou genech velmi nízká. 

Pelasgus sp. vyžaduje další výzkumy, neboť by to mohl být P. epiroticus. Avšak tato otázka 

může být vyřešena jednoznačně pouze zahrnutím jedinců z jezera Jánina do analýz. Tato 

populace je však pravděpodobně vyhynulá. 

Díky molekulární identifikaci populací byl upřesněn areál výskytu několika druhů. Dále byla 

zjištěna pravděpodobná introdukce Pelasgus sp. na dvě lokality na Peloponésu (Kandila a jezero 

Stymphalia) a možná také na jednu lokalitu na pevnině, do jezera Zaravina v západním Řecku. 

Dále byl zjištěn sympatrický výskyt P. stymphalicus a Pelasgus sp. na obou výše zmíněných 

lokalitách na Peloponésu a byla odhalena hybridizace mezi oběma druhy. 
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