
Abstrakt 

Evoluční vztahy mezi druhy rodu Barbus byly studovány již v minulosti, většina studií však byla 

založena na mitochondriální DNA, neexistuje žádná detailní studie, která by studovala vztahy i na 

základě nukleárních markerů. Je to dáno především tím, že parmy rodu Barbus jsou tetraploidní. 

Oblast Řecka nebyla dosud dostatečně studována, a to především oblast západního Řecka, o které 

se ví, že skrývá daleko vyšší diverzitu sladkovodní ichtyofauny, než bylo dosud známo. Území 

Řecka je jedním z „horkých míst“ (tzv. hotspots) biodiverzity. Řecké říční systémy se vyznačují 

značným podílem endemických druhů sladkovodních ryb. V této práci byly studovány evoluční 

vztahy mezi druhy rodu Barbus, s důrazem na diverzitu řeckých linií. Také bylo revidováno 

geografické rozšíření jednotlivých druhů rodu Barbus v Řecku. Celkem bylo analyzováno 192 

jedinců, z čehož bylo 156 jedinců ze 40 řeckých lokalit a dalších 36 jedinců druhů rodu Barbus 

z dalších oblastí rozšíření. Dataset byl doplněn dostupnými publikovanými sekvencemi. Pro 

fylogenetické analýzy byl použit mitochondriální gen cytochrom b a nukleární markery 1. intron 

ribozomálního protein genu S7 a 2. intron genu beta-actinu. Pro oba nukleární markery byly 

použity paralog-specifické primery. Analýza cytochromu b odhalila několik dobře podpořených 

linií: 1. druhy jihozápadního Mediteránu (B. meridionalis a B. haasi), 2. fluvio-lakustrinní druhy 

(B. macedonicus, Barbus barbus, B. bergi, B. tauricus, B. escherichii, B. ciscaucasicus, 

B. kubanicus, B. tyberinus a B. plebejus), 3. B. balcanicus a B. carpathicus, 4. skupina řeckých a 

albánských reofilních parem, do které klastroval i dunajský druh B. petenyi. Cytochrom b i S7 

odhalily v Řecku existenci 10 dobře podpořených linií odpovídající sedmi uznávaným druhům; 

Barbus macedonicus, B. balcanicus, B. cyclolepis, B. strumicae, B. sperchiensis, B. euboicus a B. 

prespensis a v rámci předpokládaného areálu výskytu druhu B. peloponnesius byly objeveny tři 

linie, z nichž jedna je navíc příbuzná druhu B. prespensis. Linie B. peloponnesius 1 se vyskytuje 

na západním území Řecka od Peloponésu, po řeku Acheloos, linie B. peloponnesius 2 se 

vyskytuje od Butrintu po Acheron a linie B. peloponnesius 3 obývá řeku Arachthos. Nukleární 

gen beta-actin byl poměrně málo informativní, několik druhů většinou klastrovalo dohromady a 

sdílely haplotypy; pouze několik druhů bylo odděleno s vysokou podporou. V řece Kalamas byl 

zjištěn sympatrický výskyt linie B. peloponnesius 2 a B. prespensis, ke kterému došlo 

pravděpodobně díky sekundárnímu kontaktu. Byla zde odhalena hybridizace mezi oběma druhy.  
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