
Abstrakt: 
 

Pochopení schopnosti druhů reagovat na změnu klimatu je nezbytné pro předpověď jejich 

budoucího rozšíření. Pokud migrace není dostačující, je nutná reakce prostřednictvím 

fenotypové plasticity a/nebo genetické/epigenetické adaptace. Hlavním cílem této práce bylo 

zjistit, jaké mechanismy využívá v reakci na změnu klimatu dominantní druh Festuca rubra. 

Bylo zde využito recipročního přesazovacího pokusu s klimaboxy simulujícími různé 

klimatické podmínky na původních lokalitách v západním Norsku, které disponují faktoriálně 

zkříženými gradienty teplot a srážek, tedy zde bylo možné studovat vliv teploty a vlhkosti 

samostatně, ale i kombinovaně. 

V první části experimentu byla oddělena plastická odpověď od genetické diferenciace 

tak, že rostliny s různými genotypy z původních lokalit byly přesazeny do klimaboxů 

nastavených na kombinace teplot a srážek z původních čtyř extrémních lokalit (nejvlhčí a 

nejsušší kombinované s nejteplejší a nejchladnějšími). Po pěti měsících byly měřeny 

ekofyziologické znaky, které jsou klíčové pro adaptivitu a fitness a jsou tak zásadní pro 

fungování rostlin. Mezi měřené znaky patří čistá fotosyntetická rychlost (PN), fluorescence 

chlorofylu (parametr φP0), osmotický potenciál, denzita průduchů, velikost průduchů a 

specifická listová plocha (SLA). 

V druhé části experimentu bylo zjišťováno, zda součástí genetické diferenciace může 

být i epigenetická diferenciace. K tomu bylo využito stejných genotypů jako v prvním 

experimentu. Polovina rostlin byla ošetřena demetylačním činidlem 5-azacytidinem a polovina 

byla použita jako kontrola. Nově vytvořené ramety z těchto rostlin rostly ve dvou klimaboxech 

nastavených na studené-suché a teplé-vlhké původní podmínky. Byly měřeny znaky, u kterých 

byla detekována genetická diferenciace. 

Studie prokázala, že relativní význam fenotypové plasticity a genetické diferenciace se 

výrazně liší mezi znaky. Fenotypová plasticita i genetická diferenciace jsou ovlivněny teplotou, 

vlhkostí a jejich interakcemi původu rostlin i kultivace a vliv těchto faktorů se liší mezi 

jednotlivými znaky. Epigenetická diferenciace nebyla zjištěna. Výsledkem tedy je, že reakce 

druhu Festuca rubra na změnu klimatu v rámci ekofyziologických znaků je řízena fenotypovou 

plasticitou a genetickou diferenciací, avšak bez epigenetické diferenciace. 

 


