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1. Úvod
Perloočky sú všeobecne považované za celkom dobrých kolonizátorov, lebo vytvárajú trvalé
vajíčka schopné prenosu na veľké vzdialenosti, naviac vďaka partenogenezií stačí na založenie
novej populácie jediný exemplár (propagula). Existuje mnoho prác, ktoré sa zamerali na štúdium
disperzie u vodných organizmov, pritom perloočky patria medzi najštudovanejšie. Pasívnou
disperziou diapauzných vajíčok vetrom sa vo svojích pokusoch zaoberali Cáceres & Soluk (2002)
a Brendonck & Riddoch (1999). Michels et al. (2001) a Cottenie et al. (2003) zase študovali
schopnosti vodných organizmov šíriť sa pomocou vody ako vektora. Pasívnu disperziu vodných
organizmov, hlavne zooplanktonu, pomocou vodných vtákov veľmi detailne popisujú v svojích
prácach Green & Figuerola (2002). Havel & Shurin (2004) sa v svojích prácach sústredili hlavne
na pasívnu disperziu pomocou iných zvierat a človeka. Celú problematiku, podrobne popisujúcu
rôzne druhy disperzie u sladkovodných bezstavovcov, výborne zhrnuli Bilton, Freeland
& Okamura (2001b). Tieto práce sa hlavne zaoberali mechanizmami samotnej disperzie, menej
sa už venovali dôsledkami disperzie na genetickú štruktúru populácií. Tomu sa venoval napríklad
medzinárodný projekt LAKES – Long distance dispersal in Aquatic Key Species, ktorý zisťoval
práve genetickú štruktúru populácií vodných organizmov (makrofyt a perloočiek) v jazierkach
situovaných na hlavných migračných ťahoch zimujúcich vodných vtákov pri západnom pobreží
Európy a tieto lokality sa potom porovnávali s inými lokalitami ležiacimi vo vnútrozemí, mimo
migračné trasy (Schwenk, ústne podanie).
Genetická diverzita perloočiek sa študovala aj vrámci strednej Európy.
Petrusek (2000) študoval genetickú variabilitu dvoch druhov Moiny a Černý (1993) študoval
genetickú variabilitu rôznych druhov dafnií (aj druhu Daphnia curvirostris) na územi Českej
a Slovenskej republiky. Žiadne z týchto prác sa však detailnejšie nezaoberali vplyvom disperzie
študovaných organizmov na genetickú štruktúru ich populácií vrámci regiónu.
Zmienené práce dali základ súčasnému projektu, ktorý si dal za cieľ porovnať efekt rôznych
druhov disperzie u niekoľkých modelových vodných organizmov na ich genetickú diverzitu
v kontexte regionálnej štruktúry riečnej siete. Od toho sa odvíja aj jedinečný dizajn tejto mojej
práce a forma odberu vzoriek bola prispôsobená na testovanie migrácie perloočky Daphnia
curvirostris v krajine ako celku.
Naformátováno: Doprava
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Cieľom tejto práce je testovanie jednoduchej hypotézy:
Ak sú perloočky naozaj dobrými kolonizátormi, potom by mali populácie medzi sebou
vykazovať nízku mieru genetickej variability. To by sa v prípade Daphnia curvirostris, ktorá je
typická pre malé, často dočasné periodické tôňky v riečnych nivách, malo prejaviť hlavne v
rámci súvislých riečných systémov, kde sa dá predpokladať, že minimálne v období záplav tôňky
spolu komunikujú. Preto sa dajú očakávať homogénnejšie populácie smerom z hora dole po
prúde toku, ktorý sprostredkováva aj genetický tok medzi populáciami vrámci povodia a tým
znižuje genetickú variabilitu medzi týmito populáciami. Preto sa dajú očakávať väčšie rozdiely
medzi riečnými systémami, ako v rámci riečnych systémov, no aké však v skutočnosti budú je
predmetom tohto navrhnutého projektu.
Hoci je moja časť projektu celkom samostatná, projekt tesne súvisí s ďalšími navrhnutými
a čiastočne realizovanými témami zameranými na tú istú hypotézu, avšak s použitím iného typu
organizmu (veľké Brachiopoda periodických vôd – žiabronôžky a listonohy, komáre a žížavica
vodná (Asellus aquaticus)).

Naformátováno: Doprava
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2. Charakteristika disperzie u perloočiek
Termínom disperzia (rozptyl) označujeme proces, keď jedinci unikajú z bezprostredného
okolia svojich rodičov a susedov, a preto sú menej nahlúčení na jednom mieste. Disperzia tak
môže napomáhať tomu, aby nedošlo k lokálnemu zahlteniu biotopov, predchádzať
príbuzenskému kríženiu, umožňuje obsadiť neobývané, či riedko obývané lokality s
nevyčerpanými

zdrojmi,

menším

množstvom

kompetítorov,

predátorov,

patogénnych

organizmov a parazitov (Bilton et al. 2001b). Nevýhodou disperzie je, že nie je presne smerovo
orientovaná a v dôsledku toho sa veľa propagulí do vhodných miest nedostane, a ďalej zvýšené
riziko predácie počas disperzie (Bilton et al. 2001b). U pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov
nastáva problém s hľadaním vhodného sexuálneho partnera na novej lokalite a tzv. outbreeding
depression (De Meester 1993), čiže zníženie zdatnosti potomkov v dôsledku kríženia lokálne
adaptovaných genotypov (Bilton et al. 2001b).
Termín disperzia je často užívaný v širokom zmysle a v rôznych oboroch je používaný rôzne.
Disperzia ako jednosmerné šírenie organizmov alebo propagulí z miesta ich pôvodu na iné
miesta, alebo ako pohyb jedincov alebo propagulí medzi priestorovo (alebo dočasne) oddelenými
lokalitami alebo populáciami zahrňujúci migráciu, kolonizáciu a genetický tok (Bilton et al.
2001b, Stenseth and Lidicker 1992).
Existuje veľa rozdielnych mechanizmov disperzie a tie môžu byť zhruba klasifikované na dva
typy: aktívna a pasívna disperzia (Bilton et al. 2001b).

Aktívna disperzia znamená pohyb

generovaný a kontrolovaný vlastným jedincom (Bilton et al. 2001b). Pri pasívnej disperzií je
využívaný nejaký vonkajší činiteľ pohybu - vektor (Bilton et al. 2001b).
U perloočiek sa stretávame hlavne s pasívnou disperziou.

2.1. Pasívna disperzia
Väčšina vodných bezstavovcov nie je schopná aktívnej disperzie a preto sú odkázaní na pasívnu
disperziu pomocou vonkajších vektorov (Bilton et al. 2001b).
Zooplankton aj iní vodní bezstavovci vytvárajú trvalé vajíčka , ktoré sú odolné proti nízkym
teplotám, vyschnutiu a schopné prežiť v tráviacich orgánoch predátorov (Havel & Shurin 2004).
Dokonca sa zistilo, že efípia dafnií sú schopné vydržať transport v črevách rýb
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a následne vtákov alebo cicavcov, ktorí tieto ryby skonzumovali (Gyllstrőm et al. 2004). Naviac
sú perloočky schopné rozmnožovať sa asexuálne (partenogeneticky), takže na založenie novej
populácie stačí jeden jedinec (propagula) (Havel & Shurin 2004). Jedna samička Daphnie
curvirostris ma uložené v efípiu dva trvalé vajíčka. Propagule sú schopné za nepriaznivých
podmienok dlho vytrvať na mieste v banke semien i šíriť sa po krajine. U perloočiek a iných
vodných bezstavovcov nachádzame rôzne prispôsobenia na pasívne šírenie. Efípia dafnií sú
vybavené výrastkami a háčikmi, ktoré pomáhajú pri zachytávaní v srsti či perí, podobne ako
nachádzame u niektorých rastlín (Bilton et al. 2001b, Gyllstrőm et al. 2004).
Medzi hlavné vektory pasívnej disperzie patria:
1. Vietor. Transport vetrom je známy už pomerne dlho, lebo sa našlo množstvo
životaschopných dormantných vajíčok rôznych bezstavovcov v aeroplanktóne vysoko
v atmosfére (Bilton et al. 2001b). Brendonck & Riddoch (1999) vo svojich pokusoch

s

lepkavými pascami rozmiestenými blízko pri dočasne vyschnutých rybníkoch dokázali
transport diapauzných vajíčok žiabronôžky Branchinecta wolfi vetrom, ale len do
vzdialenosti menej ako jeden meter. Nedávne experimenty s umelými jazierkami zakrytými
jemným sitom dokázali významnosť transportu vetrom, keď zakryté aj nezakryté jazierka,
kde mali vstup zvieracie vektory, boli zhruba rovnako kolonizované (Cáceres & Soluk
2002, Cohen & Shurin 2003). Transport vetrom na dlhé vzdialenosti (kilometre) je málo
frekventovaný a obmedzený len na niektoré druhy (hlavne vírnikov), no transport na kratšie
vzdialenosti (stovky metrov) bol zistený u viacerých druhov (Gyllstrőm et al. 2004).
S prihliadnutím k tomu, že perloočky Daphnia curvirostris sa v naších zemepisných šírkach
vyskytujú hlavne na málo veterných miestach ako sú tôňky v zarastených riečných nivách,
alebo v lese, naša hypotéza nepredpokladá významnosť vetra ako vektora pre šírenie tejto
dafnie na veľké vzdialenosti.
2. Voda. Transport tečúcou vodou patri u perloočiek medzi hlavný spôsob disperzie, čo
potvrdzujú aj mnohé genetické výskumy, kde populácie perloočiek v rámci toku boli
geneticky menej rozdielne, ako medzi inými rovnako vzdialenými oblasťami (Michels et al.
2001). Pasívna disperzia zooplanktonu driftom, umožnená po prepojení jednotlivých nadrží,
je častým sezónnym javom v záplavových oblastiach (Michels et al. 2001, Frisch 2002).
Naformátováno: Doprava
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Touto cestou môžu migrovať jak dospelí tak aj kľudové štádia a často vo veľkom množstve,
až tisíce jedincov za hodinu (Michels et al. 2001). Cottenie et al. (2003) vo svojich
výskumoch s vysoko prepojenými rybníčkami zistil, že vzdialenosť po prúde vysvetľuje
viac variability v štruktúre spoločenstva ako geografická vzdialenosť. Schopnosť migrovať
prúdom vody dokazujú aj mnohé invázie po človekom vytvorených umelých prepojení
medzi pôvodne oddelenými jazerami (Shurin a Havel 2003).
Aj naša hypotéza predpokladá významnosť vody ako vektora pre šírenie perloočky
Daphnia curvirostris, lebo tá sa typicky vyskytuje v záplavových oblastiach riek, kde
v dobách vyšších stavov vody pri jarnom topení snehu, alebo pri povodniach dochádza
k masívnemu odnosu materiálu a organizmov často aj na veľké vzdialenosti.
3. Živočíchy. Transport pomocou zvieracích vektorov využíva množstvo druhov vodných
bezstavovcov, o čom svedčia mnohé prispôsobenia na zachytávanie v srsti a v perí,
napríklad háčiky na statoblastoch machoviek, hrbole, výčnelky a lepkavý obal vajíčok
mnohých branchiopod a efípií perloočiek (Bilton et al. 2001b). Ďalej aj schopnosť
propagulí prežiť dlho v nepriaznivých podmienkach (Brendonck & Riddoch 1999, Bilton et
al. 2001b, Rundle et al. 2002). Efípia dafnií sú schopne prežiť v črevách rýb a vodných
vtákov a takto môžu byť transportované aj na veľké vzdialenosti aj hore prúdom tokov
(Havel & Shurin 2004). Asi najvýznamnejšími šíriteľmi na veľké vzdialenosti sú
pravdepodobne migrujúci vodní vtáci (kačky, husi, labute, plameniaci atd.; Figuerola &
Green 2002a). Toho si všimol už Charles Darwin (1859), ale predpokladal hlavne transport
na povrchu tela. Asi najpodrobnejšie spracoval túto problematiku Andy J. Green a Jordi
Figuerola (2002), kde transport organizmov pomocou migrujúcich vodných vtákov
rozdeľujú na dve skupiny: 1. Endozoochoria, čiže pasívna disperzia propagulí v tráviacom
trakte

2. Ektozoochoria, čiže transport na povrchu tela v perí, na nohách a zobáku.

Kombináciou rýchlosti letu vtákov a dobou zdržania propagulí v tele vtákov predpokladajú
transport propagulí na vzdialenosť väčšiu ako 1500 km, ale počas migrácie je 90%
propagulí roznesených na vzdialenosť menej ako 500 km (Figuerola & Green 2002a,b).
Malé rozdiely závisia na druhu vtáka (stavbe jeho tráviacej sústavy, hlavne svalnatého
žalúdka, dĺžke čreva a jeho slepých
Naformátováno: Doprava
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výbežkov), typu propagulí, výžive a návykoch (niektoré vtáky pred migráciou už
neprijímajú potravu a tak znižujú pravdepodobnosť disperzie). Pritom diaľkový transport sa
neobmedzuje len na jarný a jesenný ťah vtákov, ale prebieha počas celého roka (Figuerola
& Green 2002a,b). Napríklad kačky prelietavajú denne až 50 km medzi nocoviskami a
miestami, kde sa kŕmia (Figuerola & Green 2002a,b). Najnižšia je pohyblivosť počas
hniezdenia (Figuerola & Green 2002a,b). Pasívny transport vtákmi je dôležitý pre
kolonizáciu nových, alebo dočasných biotopov a udržovanie toku génov
medzi populáciami (Figuerola & Green 2002b). Pozorovaný bol aj transport pomocou iných
živočíchov napríklad zveri, dobytka, ondatry, rýb alebo obojživelníkov. Ten

sa však

uplatňuje v malom množstve a na krátke vzdialenosti (Havel & Shurim 2004).
Naša hypotéza predpokláda transport aj pomocou živočíchov, hlavne na kratšie
vzdialenosti, lebo hlavným miestom výskytu Daphnia curvirostris sú tôňky a kaluže pri
riekach a v lese, ktoré su často navštevované zverou.
4. Človek. Transport činnosťou človeka zahŕňuje mnoho spôsobov pasívnej disperzie. Lodná
doprava umožňuje mnohým druhom transport proti prúdu toku, medzi povodiami, ale aj
medzi kontinentmi (Havel & Shurin 2004). Kľudové štádia, alebo aj larválni či dospelí
jedinci sa môžu nachádzať v balastnej vode, chladiacich systémoch alebo prichytené na
trupe lodi (Havel & Shurin 2004). Naopak činnosť človeka môže viesť aj k zníženiu
disperzie vybudovaním zdrží a fragmentáciou riek priehradami a splavmi (Bilton &
Freeland & Okamura 2001). Rekreační člnkári a rybári prenášajú síce iba malé množstvo
vody s organizmami, ale ich veľký počet a ich rýchly pohyb medzi rôznymi oblasťami a
povodiami ma tiež významnú úlohu (Havel & Shurin 2004).
Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm

Štúdiom inváznych druhov človekom sa zistilo, že množstvo invázií dnes prevyšuje 50 000 krát
invázie v minulosti (Hebert & Cristescu 2002).

2.2. Disperzia v čase – dormancia
Dočasné sladké vody obývajú spoločenstva bezstavovcov, zložených z množstva druhov.
Naformátováno: Doprava
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Vo väčšine prípadoch sú tieto druhy dobre prispôsobené na periodické kolísanie ich vodného
média vplyvom sucha alebo mrazu (Williams 1998). Hustota v populáciách zooplanktonu
v prírode kolísa nie len sezónne, ale aj medzi rokmi ako následok kolísania natality a mortality
vplyvom vonkajších podmienok (Gyllstrőm et al. 2004).
Dormancia je adaptácia, ktorá umožňuje perzistenciu v takýchto habitatoch. Termínom
dormancia je označovaný stav potlačeného vývoja zahrňujúci obdobie kľudu (quiescence)
a diapauzu (Williams 1998). Obdobie kľudu je vratné zastavenie vývoja, často zapríčinené
faktormi prostredia a môže byť prítomná vo všetkých životných štádiách (Gyllstrőm et al. 2004).
Diapauza je viac prehĺbené prerušenie vývoja s odlišnými metabolickými aktivitami ako
v období rastu a vedie k prerušeniu, ktoré nie je kontrolované priamo prírodnými faktormi
a predchádza nástupu nepriaznivých podmienok (Williams 1998). Dormancia môže byť chápaná
ako adaptácia, ktorá umožňuje organizmom zastavenie vývoja a únik pred nepriaznivými
abiotickými a biotickými faktormi v obdobiach nevhodných prírodných podmienok (Williams
1998). Diapauza je často označovaná za disperziu v čase, lebo oba tieto procesy sú prepojené
prostriedkami (kľudovými štádiami) a následkami (tok génov, vplyv na distribúciu a diverzitu).
Časová škála môže kolísať od niekoľkých dní po stovky rokov (Gyllstrőm et al. 2004).
Zo súčasných výskumov je zrejmé, že mnoho druhov sladkovodných živočíchov využíva
disperziu v čase vytváraním, akumuláciou a následným liahnutím dormantných propagulí, ktoré
tvoria genetický materiál podobný banke semien rastlín a to má dôsledky na populačnú ekológiu,
genetiku a evolúciu (Hairston, 1996). To má zásadný efekt na dynamiku spoločenstiev
a populácií perloočiek. Ku koncu sezóny, s poklesom zdrojov a iných prírodných podmienok, je
indukovaná sexuálna reprodukcia a produkcia diapauzných vajíčok, ktoré sú zapúzdrené
v modifikovanej, vyschnutiu odolnej časti karapaxu (Pfrender et al. 1998).
Diapauza a jej načasovanie sú vo všeobecnosti adaptácie na obdobia zhoršených prírodných
podmienok a dovoľujú zooplanktonu uniknúť v čase a priestore (Gyllstrőm et al. 2004).
Mnohoročná diapauza sa mohla vyvinúť ako odpoveď na nepredvídateľné, z roka na rok,
kolísajúce podmienky a kolísajúcu dĺžku sezóny a tak chrániť genotypy pred efektami
nepriaznivých rokov (Gyllstrőm et al. 2004). Dlho žijúce diapauzné štádia tak tvoria ekologickú
a evolučnú zásobáreň, ktorá môže ovplyvniť rýchlosť a smer reakcie spoločenstva na zmeny
prostredia (Hairston et al. 1996).
Naformátováno: Doprava
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Výskyt dormancie v stabilnom vodnom prostredí je veľmi nízky, ale akonáhle sa toto prostredie
zmení na nestabilné, výskyt dormancie dramaticky vzrastie (Williams 1998). Druhové zloženie
po takejto zmene sa mení, ale hlavne veľké taxóny zostávajú rovnaké (Williams 1998).
Dormancia je považovaná za kľúčový faktor v adaptívnej radiácii a ekologickom úspechu
vodných bezstavovcov. Umožňuje im vyčerpanie príležitostných zdrojov prítomných
v periodickom prostredí a tak zabezpečuje prežitie týchto slabo pohyblivých, prevažne
bezbranných živočíchov v prostredí bez vertebrátnych predátorov.

2.3. Dôsledky disperzie na genetickú štruktúru
Disperzia hrá dôležitú úlohu v ekológii a evolúcii organizmov. Ovplyvňuje nielen dynamiku
a udržiavanie lokálnych populácií, ich vymieranie a kolonizáciu prázdnych miest, ale tiež
prispieva k vytváraniu štruktúry spoločenstva a genetickej štruktúry populácii (Michels et al.
2001). Organizmy s vyššou mierou disperzie sú rozšírené široko, lebo môžu kolonizovať nové
habitaty a udržiavať genetický tok medzi populáciami.
Disperzia môže ovplyvňovať aspekty evolučné a populačne genetické, len ak je úspešná
kolonizácia nasledovaná aj úspešným množením migrantov v novom prostredí. Tak môže
kolonizácia viesť ku genetickému toku, prenosu génov z jednej populácie do iných, a prispievať
k homogénnosti génov medzi populáciami (Havel & Shurin 2004). Efekty disperzie
a genetického toku kolísajú. Disperzia môže zmeniť pravdepodobnosť vyhynutia
lokálnych populácií introdukciou nových kolonistov a vzrastom genetickej diverzity. Okrem toho
disperzia môže silno redukovať množstvo genetickej diverzity medzi populáciami. Pri
nedostatočnej hladine genetického toku môžu evolučné procesy (genetický drift a prírodný výber)
v populáciách viesť k reprodukčnej izolácií a speciácií (Havel & Shurin 2004). Disperzia môže
silne redukovať medzipopulačnú genetickú rozdielnosť vďaka toku génov,

no molekulárne

genetické dáta (ako genetická odlišnosť, genetická vzdialenosť či pomer heterozygotov) ukazujú
len slabú koreláciu medzi migračnou schopnosťou a vzdialenosťou. Veľká rozdielnosť medzi
lokálnymi populáciami ukazuje na nízky genetický tok a môže
znamenať nízku mieru migrácie. Perloočky však v skutočnosti migrujú dobre, preto treba hľadať
iné vysvetlenie tohto javu. Jedno z možných vysvetlení sa opiera o monopolizačnú hypotézu
a efekt zakladateľa (De Meester et al. 2002). Táto hypotéza vysvetľuje, že prví kolonisti rýchlo
získajú početnú výhodu rýchlym klonálnym množením, založením banky vajíčok, lokálnymi
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adaptáciami a tieto výhody vedú ku kompetitívnemu vylúčeniu neskorších migrantov. Tak
začínajúce lokálne adaptácie môžu autokatalicky poskytovať príležitosť pre ďalšie lokálne
adaptácie (Cottenie et al. 2003). Potom ani vysoká rýchlosť disperzie nemusí byť dostatočná na
utlmenie tohto efektu (De Meester et al. 2002). Veľká regionálna rozdielnosť tak v dôsledku
efektu priority skôr odráža kolonizácie nových habitatov v minulosti ako súčasný genetický tok.
Navyše u perloočiek vplyvom klonálneho rozmnožovania je genetická odlišnosť v populáciach
s málo jedincami (typickými pre dočasné periodické habitaty) veľmi znížená vplyvom náhodnej
asociácie alel s určitými klonmi, čo vedie k pomerne vysokej odlišnosti susedných populácií.
Declerck et al. (2001) ukázal názorný príklad lokálnych adaptácií dvoch populácií dafnií
obývajúce oddelené habitaty vzdialené len 5 m a príležitostne prepojené v čase záplav. Genetickú
rozdielnosť populácií daphnií medzi týmito dvoma rybníkmi pripisuje genetickému driftu, alebo
efektu zakladateľa, alebo náhodnej asociácií alel počas partenogenetickej reprodukcie (Declerck
et al. 2001). V niektorých prípadoch môže byť príčinou nízkeho toku génov tzv. outbreeding
depression, keď dochádza k pohlavnému rozmnožovaniu medzi novými migrantmi a jedincami
už prítomnými (De Meester et al. 2002). V prípade, že ich genotypy boli adaptované na rôzne
lokálne podmienky, potomci pochádzajúci z tohto kríženia majú nižšiu fitnes (De Meester et al.
2002).
Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm, První řádek: 0 cm
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Hlavnou úlohou dormancie je zvýšenie fitness prekonávaním nepriaznivých podmienok. Hlavne
v rybníčkoch, ktoré vysýchajú alebo premŕzajú až na dno. Nástup produkcie dormantných
vajíčok je pod neustálym tlakom selekcie. Príliš skorá produkcia dormantných vajíčok môže
znižovať celkový počet propagulí tým, že dlhším klonálnym množením a neskoršou produkciou
dormantných štádií by mohol byť ich celkový počet väčší. Príliš neskorý nástup produkcie
dormantných vajíčok môže znamenať, že jedinci budú mať málo času, alebo ich vôbec nestihnú
vyprodukovať. V nasledujúcej sezóne potom budú reprezentovaní v malom množstve, alebo
nebudú vôbec prítomní. Kľúčovou stratégiou pre mnoho genotypov je preto liahnutie v sezóne
najskôr ako je to možné, potom produkcia mnoho klonálnych kópií počas asexuálnej fázy,
prepnutie do sexuálnej fázy a tak je genetický príspevok do banky vajíčok maximalizovaný
(Pfrender et al. 1998). Silná selekcia pôsobí aj na optimalizáciu doby liahnutia dorm. vajíčok.
Príliš včasné vyliahnutie môže nastať ešte v dobe nepriaznivých podmienok a takýto jedinci to
nemusia prežiť. No včasne vyliahnutí jedinci môžu lepšie využiť podmienky zníženej
konkurencie, založiť veľké klonálne populácie a zanechať po sebe viac potomkov ako neskoršie
vyliahnutí, ktorí riskujú, že zdroje už môžu byť vyčerpané.
To je základ teórie bet-hedging (stratégia stávka proti strate), ktorá hovorí, že variabilita
v liahnutí jedincov v odpovedi na podmienky prostredia maximalizuje geometrický priemer
zdatnosti tým, že výrazne znižuje jej kolísanie na úkor mierného zníženia aritmetického priemeru
fitness každej generácie (Philippi et al. 2001). Podiel vajíčok, ktoré sa každoročne vyliahnú by
mal byť približne rovný pravdepodobnosti, že dôjde k ich vysokej produkcií (doplnenie banky).
Podiel tých, ktorí sa nevyliahnú by mal byť naopak rovný pravdepodobnosti takmer úplného
zlyhania produkcie propagulí (Philippi et al. 2001).
Banky propagulí hrajú dôležitú úlohu v metapopulačnej biológii mnoho druhov vodných
bezstavovcov (Bilton et al. 2001b). Môžu fungovať ako zásobáreň genetickej diverzity a
uplatňovať sa pri toku génov v čase (Bilton et al. 2001b). Rozdielne podmienky pre optimálne
liahnutie v premiešanej banke vajíčok môžu prispievať k zmenám populačnej hustoty a
genetickej diverzity v závislosti na prevažujúcich podmienkách.
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2.5. Vplyv fragmentovaného výskytu biotopov na genetickú
štruktúru populácií vodných bezstavovcov
Žiadne prostredie nie je celkom homogénne, ale je tvorené mozaikou miest priaznivých pre život
určitého organizmu a miest pre život nepriaznivých. Priaznivé miesta môžu byť od seba
oddelené, môžu vytvárat ostrovčeky. Pokiaľ medzi nimi existuje viac menej stála migrácia
jedincov určitého druhu, ide vlastne o metapopuláciu (Hanski 1982). Jednou z najhlavnejších
štruktúrnych vlastností lokálnych spoločenstiev sú počet a relatívna hustota ich členov a tvar ich
dynamických interakcií (Cottenie et al. 2003).
Súbor lokálnych populácií, ktoré su prepojené migráciou jedincov, označujeme ako
metapopulácie (Hanski 1982). Pojem metapopulácia je dnes všeobecne používaný pre vysvetlenie
interakcií medzi oddelenými populáciami (Michels et al. 2001). Táto myšlienka, že kolonizácia
a vymieranie môžu pomocou disperzie určovať lokálnu štruktúru spoločenstva, bola prvýkrát
zabudovaná v ekológii pomocou teórie ostrovnej biogeografie, kde jednotlivé fragmentované
habitaty sú kolonizované z veľkého udržovacieho zdroja (Cottenie et al. 2003). Dynamika
metapopulácií zahŕňuje vznik a zánik lokálnych populácií, ich vnútornú dynamiku a šírenie
jedincov medzi nimi. Môže byť veľmi zložitá a výrazne ju ovplyvňuje priestorová štruktúra
metapopulácie a spôsob migrácie (Hanski 1982). Metapopulácia môže dlhodobo prežívať ak
jednotlivé lokálne populácie sú dosť veľké, alebo nie su od seba veľmi vzdialené a jedinci medzi
nimi môžu dostatočne migrovať (Hanski 1982). Ak sa z nejakého dôvodu zníži početnosť celej
metapopulácie, potom niektoré menšie populácie môžu zaniknúť (Hanski 1982). Tým sa ale
môže zväčšiť priemerná vzdialenosť medzi ostatnými lokálnymi populáciami, čím sa zťaží
možnosť migrácie medzi nimi (Hanski 1982). Obmedzenie migrácie tak môže viesť k ďalšiemu
ohrozeniu populácií, ktoré zostali, lebo prípadný úbytok početnosti sa nedá nahradiť imigráciou
(Hanski 1982). Dnes niektoré modely začali rozširovať myšlienku metapopulačnej dynamiky,
aby zistili dôsledky násobných fragmentácií habitatov na druhovú diverzitu, kde nie je žiadny
udržovací zdroj kolonistov (Cottenie et al. 2003). Pojem "metakomunita" môže byť definovaná
ako skupina lokálnych spoločenstiev na rozdielnych lokalitách spojené navzájom disperziou
jedným alebo viacerými ich členmi (Cottenie et al. 2003).
V reálnej krajine je cesta medzi osídlenými miestami ovplyvnená priestorovým usporiadaním
rozličných typov habitatov, prepojenosťou medzi miestami a usporiadaním obklopujúceho
okolia. Pre kvantifikáciu prekážok v disperzií, vyvolanú fragmentáciou habitatov používajú
13
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ekológovia pojem prepojenosť krajiny. Prepojenosť krajiny vypovedá o stupni, ktorým krajina
napomáha alebo brzdí pohyb medzi fragmentmi (Michels et al. 2001). Prepojenosť nie je len
vlastnosťou krajiny, je aj vlastnosťou jednotlivých fragmentov populácie, vypovedá ako dostupné
sú fragmenty pre jedincov iných fragmentov (Michels et al. 2001).
Prepojenosť fragmentov vzrastá s klesajúcou vzdialenosťou, vzrastajúcou veľkosťou iných
populácií a vzrastajúcou druhovo špecifickou migračnou rýchlosťou (Michels et al. 2001).
Klasická predstava metapopulácie je taká, že lokálne populácie obývajú ostrovčeky priaznivého
prostredia, oddelené veľkými plochami prostredia nepriaznivého (Harrison & Hastings 1996).
V prirodzene fragmentovanom prostredí dochádza k vymretiu lokálnych populácií zriedka a ak
k tomu dôjde, sú tieto lokality zase rýchlo kolonizované (Harrison & Hastings 1996). V takomto
prostredi pôsobila evolúcia na zlepšenie schopností migrácie a preto tu nachádzame druhy, ktoré
dobre migrujú (Harrison & Hastings 1996). Všeobecne platí, že organizmi obývajúce
fragmentovanejšie prostredie lepšie a ďalej migrujú než druhy žijúce v súvislejšom prostredí
(Harrison & Hastings 1996). Pre zooplankton sú kľudové štádia považované za hlavný
prostriedok disperzie, môžu byť pasívne transportované vetrom, vodou, organizmami do iných
habitatov. Hoci kľudové štádia sú nepochybne dôležité pre diaľkový transport, disperzia
aktívnych jedincov je zaiste kvantitatívne oveľa viac dôležitá pre susedné habitaty fyzikálne
prepojené záplavami a malými potôčikmi, ako disperzia kľudových štádií (Michels et al. 2001).
Pravdepodobnosť úspešnej disperzie zooplanktonu medzi populáciami závisí na prítomnosti
funkčného prepojenia, vzdialenosti medzi zdrojovou a cieľovou populáciou, fyzikálnych
vlastnostiach prepojovacej časti, výhodách habitatu a charakteristikách správania dispergujúcich
organizmov (Michels et al. 2001). Michels et al. (2001 a, b) vo svojích štúdiách na vysoko
prepojených rybníkoch mapoval cesty disperzie, meral rýchlosť disperzie, spočítal efektívnu
geografickú vzdialenosť medzi rôznymi rybníkmi a zistil pozitívnu koreláciu medzi efektívnou
geografickou vzdialenosťou a genetickou variabilitou Daphnií medzi rozličnými rybníkmi.
Havel, Eisenbacher & Black (2000) zistili pozitívnu závislosť medzi druhovým bohatstvom a
prepojenosťou rybníčkov s riekou Missouri, a tak ilustroval dôležitosť prepojenia so zdrojom
imigrantov na druhovú bohatosť (Cottenie & De Meester 2003). Iné štúdie skúmajúce druhové
zloženie v 100 jazierkách v povodňovej oblasti v závislosti na frekvencií povodní nenašli žiadnu
závislosť (Cottenie & De Meester 2003).
Naformátováno: Doprava
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Veľkosť populácie: Náhodné zmeny vo frekvenciách alel závisia na veľkosti populácie: čím je
menšia populácia, tým je väčšia pravdepodobnosť zmeny vo frekvencií alel. Tieto náhodné
procesy v zmene zastúpenia alel označujeme pojmom genetický drift a je to výsledok náhodného
párovania gamet. V extrémnom prípade môže dôjsť k fixovaniu jedinej alely a vymizeniu
polymorfizmu v populácii. Pravdepodobnosť fixovania danej alely závisí na frekvencií výskytu
tejto alely v populácií. Aby populácia odolala vymizeniu polymorfizmu, musí byt dostatočné
veľká. Genetický drift je nezávislý na prírodnom výbere. Redukcia populačnej veľkosti sa môže
objaviť napríklad pri kolonizácii nových habitatov malou skupinou jedincov (efekt zakladateľa),
alebo pri fragmentácii biotopov, keď široko rozšírená populácia je redukovaná na menšie (efekt
hrdla fľaše). Jedným z možných dôsledkov efektu zakladateľa alebo efektu hrdla fľaše môže byť,
že novo vytvorená populácia, alebo fragment môžu mať rozdielne zastúpenie alel ako zdrojová
alebo pôvodná populácia (Lowe et al. 2004).
Genetický tok zahŕňuje zabudovanie nových imigrujúcich génov do populácie, ale aj migráciu
alel von z populácie. Pre stacionárne organizmy ako napríklad rastliny, ale aj efípia dafnií,
genetický tok zahŕňuje pohyb gamet (peľ u rastlín) alebo zygot (semena rastlín, efípia). Takýto
pohyb alel má vplyv na genetickú variabilitu populácii. Rozsah genetického toku je určovaný
pohyblivosťou organizmov, schopnosťou propagulí dispergovať, a stupňom izolácie populácii
(fyzikálnej, ekologickej, časovej) (Lowe et al. 2004).
Rozsah genetického toku závisí hlavne na dvoch vnútorných biologických charakteristikách
organizmov: spôsobe rozmnožovania (asexuálne verzus sexuálne) a mobilite jednotlivcov
(vagilita) alebo ich propagulí. V prírodných populáciách to môžu ďalej ovplyvňovať aj ďalšie
faktory. Načasovanie reprodukcie môže viesť k časovej izolácií populácií a znížiť potenciálny
genetický tok. Hustota jedincov môže ovplyvniť kríženie medzi susednými populáciami.
Okrem toho je genetický tok silne ovplyvnený aj prostredím, ktoré organizmy obývajú.
Topografické a hydrologické črty prostredia organizmov silne ovplyvňujú rozsah a smer toku
génov medzi jedincami a populáciami (Lowe et al. 2004).
Reprodukčný systém: Najjednoduchší predpoklad o reprodukčnom systéme je, že každá alela
nesená gametou ma rovnakú pravdepodobnosť fúzovať s ktoroukoľvek inou alelou (panmixia,
non asortative mating). V asortatívnom krížení už tieto predpoklady neplatia. Pozitívne
Naformátováno: Doprava
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asortatívne kríženie je keď kríženie medzi určitými jedincami je častejšie ako očakávané
v prípade náhody, negatívne asort. kríženie znamená, že kríženie medzi jedincami je menej časté
ako očakávané. Asortatívne kríženie nemení frekvencie alel medzi generáciami, ale ovplyvní
vlastnosti v populácii v podobe rozdielnych genotypov. Pozitívne asort. kríženie vedie k redukcii
očakávaného

množstva

heterozygotov,

negatívne

frekvenciu

heterozygotov

zvyšuje.

V najextrémnejšom prípade pozitívneho asortatívneho kríženia dochádza pri samooplodnení
(Lowe et al. 2004).
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3.1. Lokality
Druh Daphnia curvirostris Eylmann 1887 emend Johnson, 1952 sa typicky vyskytuje
v dočasných tôňkach pozdĺž tokov v jarnom období. Preto sa naš záujem sústredil hlavne na
lokality väčších nivných riek (Labe, Odra, Morava, Dyje), kde sa nachádzajú tôňky, staré
oddelené koryta riek a kaluže. Tie sú v jarnom období, kvôli vyššiemu stavu vody v riekach
s topiaceho sa snehu, zaplavené. Po zaplavení sa dafnie vyliahnú z trvalých vajíčok, ktoré su
prítomné v sedimente dna.
Odber populácií D. curvirostris sa sústredil predovšetkým na štyri oblasti:
Poodrie (severná Morava), Litovelské Pomoravie (stredná Morava), sútok Moravy a Dyje (južná
Morava) a Polabie v stredných Čechách. V každej oblasti sa na jar odobrali minimálne tri
populácie perloočiek (Tabuľka 1), a z každej populácie sa u štyridsiatich jedincov analyzovala
variabilita na vybraných enzýmoch. Celkom bolo spracovaných 589 jedincov.
V niektorých lokalitách bola prítomnosť Daphnia curvirostris známa z minulých rokov, v iných
sa ich prítomnosť zistila prvýkrat. Zoznam týchto lokalít a odberových miest je uvedený
v tabuľke 1 a znázornený na obrázku 1.

Obr. 1. Miesta odberu vzoriek
Naformátováno: Doprava
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Tab.1 Zoznam lokalít a odberových miest

Č.vzorku

Povodie

Lokalita

Dátum a čas

Súradnice

Nadm.výška

1

Labe

Starý Kolín1

23.4.2006 13:50

N50 01.309 E15 17.639 206 m

2

Labe

Přerov n. Labem 11.5.2006 17:25

N50 10.051 E14 48.392 173 m

3

Odra

Polanská niva 3

25.4.2006 12:53

N49 45.795 E18 11.096 225 m

4

Odra

Polanská niva 6

25.4.2006 13:47

N49 45.942 E18 11.039 248 m

5

Odra

Suchdol 2

25.4.2006 16:09

N49 39.136 E17 57.758 252 m

6

Odra

Suchdol 1

25.4.2006 15:34

N49 38.937 E17 57.658 255 m

7

Morava

Střeň 2

24.4.2006 19:40

N49 42.118 E17 08.828 227 m

8

Morava

Královstvi 1

26.4.2006 9:48

N49 31.336 E17 18.496 167 m

9

Morava

Včelín 2

26.4.2006 13:17

N49 21.046 E17 20.771 190 m

10

Dyje, Morava Soutok 11

27.4.2006 15:11

N48 39.529 E16 56.561 159 m

11

Dyje, Morava Soutok 12

27.4.2006 15:21

N48 40.654 E16 56.394 165 m

12

Dyje, Morava Očov 3

27.4.2006 18:10

N48 51.025 E17 09.161 180 m

13

Dyje

Nesyt 1

28.4.2006 10:22

N48 45.900 E16 44.624 181 m

14

Dyje

Nejdek 2

28.4.2006 11:50

N48 49.231 E16 46.578 165 m

15

Dyje

Bruksa 1

28.4.2006 15:32

N48 45.960 E16 52.010 165 m
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3.2. Odber a spracovanie vzoriek
Všetky vzorky boli odobrané v termíne medzi 23.04.2006 a 28.04.2006 K odberu sme používali
planktónnu sieť na teleskopickej tyči. Planktónnou sieťou (veľkosť ok 100 μm) sa odobrala
vzorka, tá sa vyliala do misky s vodou a podľa množstva dafnií a žiabronôžiek (pre potreby
ďalších častí celého projektu) sa odobrala ďalšia vzorka. Pri veľmi malých kalužiach sa ako
vynikajúca pomôcka k odberu ukázalo byť sitko na čaj. Dafnie boli väčšinou triedené na mieste
do samostatnej nádoby s vodou a živé umiestnené do prenosnej chladničky. Okrem toho sa
odoberali aj vzorky celkového planktónu pre neskoršiu identifikáciu a morfologické analýzy.
Vzorky celkového zooplanktónu sa fixovali na mieste 95 % etanolom. Poloha lokality sa vždy
zamerala pomocou GPS prístroja a bola spolu so stručnou charakteristikou miesta zapísaná. Po
skončení odberu daného dňa sme v laboratóriu spracovavali odobrané vzorky: ešte živé dafnie sa
znova prebrali a približne 40 kusov bolo zmrazených v tekutom dusíku pre potreby neskoršiej
alozýmovej analýzy. Ďalších asi 10 kusov dafnií bolo fixovaných v 95 % etanole pre potreby
PCR analýzy.
Vzorky celkového planktónu sa znova prefixovali 95 % etanolom.
Všetky vzorky boli riadne popísané a popis bol zaznačený do protokolu. Po návrate z odberovej
expedície sa vzorky z tekutého dusíka umiestnili do hlbokozmrazujúcej chladničky a tam sú pri
teplote -79 ˚C skladované.

3.3. Elektroforéza alozýmov
Pre elektroforézu alozýmov som použil metodiku podľa Hebert & Beaton (1989).
S použitím elektroforézy na acetylcelulózovom gele bola zisťovaná variabilita v týchto
enzýmoch: aldehyd oxidáza (AO, EC 1.2.3.1), laktát dehydrogenáza (LDH, EC 1.1.1.27),
aspartát aminotransferáza (AAT, EC 2.6.1.1; tiež známy ako glutamát-oxalacetát transferáza,
GOT), glukóza-6-fosfát izomeráza (GPI, EC 5.3.1.9; tiež označovaný ako fosfoglukoizomeráza,
PGI), manóza-6-fosfát izomeráza (MPI, EC 5.3.1.8) a fosfoglukomutáza (PGM, EC 5.4.2.2).
Jednotlivé

alely

boli

označované

podľa

ich

mobility:

t

(najpomalšia

alela)

<s<r<m(stredná)<g<f<e(najrýchlejšia).
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Ako štandard bola použitá obligátne asexuálna americká Daphnia pulex z laboratórnych chovov
(pôvodom z botanickej záhrady Frankfurt nad Mohanom) s týmto fenotypom: (AO: ef, LDH:
mm, AAT: mf, GPI: ff, MPI: ss, PGM: ms).
Príprava vzoriek
Vzorky sa po vybratí z deepfreezu najprv rozmrazili. Potom boli skontrolované pod lupou, či sú
všetci jedinci druh Daphnia curvirostris. Následne boli jedinci po jednom umiestnení do jamiek
s pufrom na špeciálny aplikátor určený pre potreby elektroforézy. Boli používané dva tieto
aplikátory. V každom bolo 12 jamiek. Dve jamky 4. a 9. boli určené pre vzorky štandardu, do
ostatných sa umiestnili študovaní jedinci. V týchto jamkách boli ručne pomocou špeciálnej
pinzety jedinci homogenizovaní v roztoku pufru.
Nanášanie vzoriek
Na nanášanie vzoriek na vlhký acetylcelulózový gel sa používal špeciálny aplikátor. Podobá sa
razítku so sústavou dvojic tenkých platinových drôtikov na spodnej strane, pričom počet dvojíc
odpovedá počtu vzoriek, ktoré sa na gel zmestia. Homogenáty sú najprv kapilárnou eleváciou
nasaté do úzkeho priestoru medzi drôtiky a potom otlačené na gel, predom navlhčený
elektródovým pufrom.
Elektroforéza
Na testovanie variability v populáciách Daphnie curvirostris som používal klasickú elektroforézu
na acetylcelulózovom gele veľkosti 76x76 mm (Titan III, Helena Laboratories, Texas, USA). Po
nanesení vzoriek sa gel umiestnil na knoty z filtračného papiera, ktoré boli ponorené do roztoku
pufru v tanku (Tris-Glycine buffer system pH=8.5). Dvadsať jedincov plus štyri vzorky štandardu
boli naraz analyzované na jednom kúsku gelu. Veľkosť napätia bola nastavená v rozmedzí
220-240 V a veľkosť prúdu sa pohybovala okolo 2 mA na jednen gel. Dĺžka elektroforézy bola
20 minút.

Farbenie
Po skončení elektroforézy sa všetky gely museli farbiť, aby sa skúmané enzými zviditeľnili.
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K zviditeľneniu daných enzýmov sa využívalo špecifické farbenie, ktoré využíva katalitické
schopnosti týchto enzýmov. Za prítomnosti ďalších látok potrebných pre ich funkciu (napr.
koenzými, ióny) dochádza k premene špecifického substrátu, ktorý sa chemickou detekciou
zviditeľní, to znamená, že dochádza k vzniku farebnej škvrny v mieste prítomností enzýmu.

Obr. 2 Nafarbené acetylcelulózove gely pripravené na skórovanie.
Vľavo: PGM (populácia Včelín 2) 20 jedincov Dafhnia curvirostris a štyri štandardy v pozíciách

4,9 v obidvoch riadkoch (heterozygot ms). Na obrázku je vidieť rôznych homozygótov aj
heterozygótov (PGM je monomer).
Vpravo: GPI (pupulácia Včelín 2) Rovnaké usporiadanie štandardov ako na gele vľavo
(v tomto prípade homozygot ff) GPI je dimer a u heterozygotov je vidieť charakteristické
rozdelenie alel v pomere 1:2:1 (napr. jedinec č.1, 5, 6, 8, 10, 12 dolný riadok) .

3.4. Analýzy dát
3.4.1 Genetická premenlivosť v populáciách
Rozsah genetickej premenlivosti v populáciách, skúmaných pomocou elektroforézy proteínov bol
kvantitatívne vyjadrený pomocou jednoduchých indexov ako je priemerný počet alel, efektívny
počet alel na lokus, frekvencia výskytu alel, pomer polymorfných lokusov v populácií (P),
priemerná heterozygotnosť (Ho) a génová diverzita (He) (Macholán et al. 2004).
Priemerný počet alel udáva priemernú hodnotu pozorovaných alel v danej lokalite na lokus
Efektívny počet alel je počet alel, ktoré sa vyskytujú v podobných frekvenciách.
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Génové (alelové) frekvencie udávajú pomerný výskyt jednotlivých alel na jednom lokuse.
Shanonov index diverzity H udáva mieru diverzity alel v populácií. H = - ∑pi ln(pi)
Pri výpočtoch používa prirodzený logaritmus a preto redukuje významnosť najpočetnejších alel.
Jeho hodnoty môžu kolísať od nuly po nekonečno (horná hranica je ohraničená počtom
skúmaných lokusov).
Podiel polymorfných lokusov (P)

je definovaný ako pomerné zastúpenie polymorfných

lokusov v celkovom vzorku skúmaných lokusov vrátane monomorfných. Ako polymorfný je
definovaný lokus, keď jeho najfrekventovanejšia alela nepresiahne frekvenciu 0,95 (P0,05), alebo
0,99 (P0,01). Jednopercentná hranica je výhodnejšia, keď skúmame väčšie vzorky, lebo umožňuje
zahrnúť aj výskyt vzácnych alel.
Počet haplotypov udáva celkový počet jedinečných genotypov v danej populácii.
Priemerná skutočná (pozorovaná) heterozygotnosť (Ho) vyjadruje, na akom podiele
skúmaných lokusov je priemerný jedinec v populácií heterozygotný.
Génová diverzita (priemerná očakávaná heterozygotnosť) (He) výchádza z predpokladu, že
skúmaná populácia sa nachádza v Hardy-Weinbergovej rovnováhe. Počíta sa ako aritmetický
priemer heterozygotnosti na jednotlivých lokusoch (vrátane monomorfných). Jednotlivé
heterozygotnosti sa potom počítajú podľa vzorca H = 1 - Σpi²,
Kde pi je frekvencia i-tej alely a pi² je frekvencia homozygota AiAi.
Všetky tieto charakteristiky boli spočítané pomocou štatistických programov PopGen 32 (Yeh,
Yang and Boyle) a Arlequin 3.01 (Excoffier, Laval, and Schneider 2006).

Rozmnožovací systém
Pri určovaní rozmnožovacieho systému som používal dva parametry: prvý bol index
genotypickej diverzity GDR, ktorý porovnáva počet pozorovaných genotypov s očakávaným
počtom genotypov odhadovaných na základe skutočne pozorovaných frekvencií alel
a predpokladu, že populácie sa rozmnožujú sexuálne.
Hardy-Weinbergová rovnováha. Pravdepodobnosť či sa daná populácia nachádza v H-W
rovnováhe bola počítaná pre každú populáciu a pre každý lokus osobitne s použitím programu
exaktného testu založeného na algoritmoch Markovovho reťazca (Markov chain) Arlquiquin 3.01
(Excoffier, Laval, and Schneider 2006). Výsledná pravdepodobnosť pre danú lokalitu na
všetkých lokusoch bola vypočítaná vynásobením pravdepodobností pre všetky lokusy danej
Naformátováno: Doprava

22

lokality. Ako signifikantne odlišný výsledok od frekvencií v súlade s H-W rovnováhou bol
považovaný ten, ktorého hodnota p bola menšia než 0,05 upravená kvôli veľkému počtu (82)
súčasne prebiehajúcich testov pomocou Bonferoniho korekcie (Rice, 1989), tzn efektívne p =
0,0006 .
Index genotypovej diverzity (GDR Genotypic Diversity Ratio) sa počíta ako pozorovaný počet
multilokusových genotypov vo vzorkách delený očakávaným počtom genotypov z rovnako
veľkej, sexuálne sa rozmnožujúcej populácie s rovnakými frekvenciami alel (Innes et al. 1986).
Na základe týchto výsledkov sa môže usudzovať o rozmnožovacom systéme. Populácia je
považovaná za sexuálnu - cyklicky partenogenetickú vtedy, ak odchýlka od genotypických
frekvencií očakávaných pri Hardy-Weinbergovej rovnováhe neprekročí zvolenú hranicu
významnosti a GDR nie je významne nižšia ako 1 (respektíve počet pozorovaných genotypov nie
je signifikantne nižší ako počet očakávaných). Populácie sa považujú za obligátne
partenogenetické ak sa genotypické frekvencie významne odlišujú od H-W rovnováhy a GDR je
významne nižšie ako 1.

3.4.2 Genetická diferenciácia medzi populáciami
Druhy sú väčšinou rozdelené do populácií, ktoré sa môžu ďalej členiť na lokálne
subpopulácie (démy), medzi ktorými dochádza k viac či menej omedzenému toku génov. Vo
vnútri týchto populácií dochádza buď k náhodnému, alebo výberovemu páreniu (príbuzenské
kríženie, negatívne výberové párenie). Genetická štruktúra populácie ukazuje, do akej miery je
tok génov účinný v genetickej homogenizácií subpopulácií a súčasne do akej miery sa na
genetickej premenlivosti podieľa v nich prebiehajúce nenáhodné kríženie (Macholán et al. 2004).
Pre hodnotenie genetickej diverzity medzi subpopuláciami som použil dva prístupy:
Genetická vzdialenosť: Použil som jednu z najčastejšie používaných metod: Neiová
genetická vzdialenosť (D) (Nei 1978), existujú však aj ďalšie indexy (Macholán et al. 2004).
Zísakané distancie boli vyhodnotené pomocou neváženej párovej zhlukovacej metódy
UPGMA s využitím štatistického programu PopGen 32 (Yeh, Yang and Boyle 1999), ktorý
vytvára pravoúhly strom populácií vytvorený na základe genetickej podobnosti.
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AMOVA (Analysis of MOlecular VAriance) analýza molekulárnej odlišnosti odhaduje
genetickú štruktúru populácií s použitím hiearchickej Wrightovej F štatistiky, ktorá využíva
informácie o alelickom zložení haplotypov, ale aj ich frekvencií. Pre jednotlivé úrovne
genetickej štruktúry populácií je počítaný príslušný fixačný index: medzi jedincami Fis, medzi
populáciami Fst, medzi populáciami v rámci skupín Fsc a medzi skupinami navzájom Fct.
Výsledné hodnoty F indexov, boli testované s použitím neparametrických permutačných metód.
Vo svojej práci som používal AMOVA algoritmov zo softwarového balíku Arlequin 3.01
(Excoffier, Laval, and Schneider 2006).
Hierarchické usporiadanie populácií pre AMOVA analýzy odpovedalo členeniu populácií do
povodí ako v tabuľke 1.
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4. Výsledky
4.1. Genetická premenlivosť v populáciách
Celková genetická variabilita
Univerzálnym typom kvantifikácie premenlivosti v

populáciách skúmaných pomocou

alozýmovej analýzy patrí počet alel na lokusoch jednotlivých enzýmov, priemerný počet alel
v danej lokalite na lokus, efektívny počet alel a frekvencie výskytu týchto alel. Z naších
skúmaných lokusov bol zistený najväčší počet alel (6) na dvoch enzýmoch, a to
fosfoglukomutáza (PGM) a aldehyd oxidáza (AO). Najmenší počet alel (3) bol zistený taktiež
u dvoch enzýmoch, laktát dehydrogenázy LDH a amylázy AMY. U zvyšných troch enzýmoch sa
vyskytovali po štyri alely. Najväčší efektívny počet alel 3,31 bol zistený u aldehyd oxidázy AO,
čo znamená, že viac alel tohto génu sa v populáciách vyskytovalo s vyššou frekvenciou, čomu
odpovedá aj najvyšší index Shannonovej diverzity. U laktát dehydrogenázy LDH bola frekvencia
alely m väčšia ako 95 % (presne 97.26 %), to znamená, že ostatné alely f a s nepresiahli
stanovenú hranicu 5 % a preto môžeme tento gén považovať za monomorfný. Tomu odpovedá aj
najnižšia hodnota Shannonového indexu diverzity pre LDH. Takmer vo všetkých populáciách
bola na lokuse pre LDH fixovaná alela m. Len u 22 jedincov z 474 analýzovaných na tento lokus
sa nachádzala aj alela f z toho v 14. prípadoch na jednej lokalite (Včelín 2) a alela s sa
vyskytovala len u štyroch jedincov. Obe sa vyskytovali v heterozygotnom stave s alelou m.
Tab.2 Tabuľka znázorňujúca počet analyzovaných vzoriek, počet alel, efektívny počet alel,
Shannonov informačný index, pozorovanú a očakávanú heterozygotnosť pre každý lokus. Počet
vzoriek je rovný dvojnásobnému počtu skúmaných jedincov.

Lokus

Počet
vzoriek

PGM
1178
PGI
1206
MPI
996
LDH
948
AO
1058
AAT
1176
AMY
294
Priemer
979
Smer. Odchylka

Počet
alel

Efektívny
počet
alel

Shonnonov
informačný
index

Pozorovaná
Het

Očakávaná
Het

6
4
4
3
6
4
3
4,5714
1.1339

1,7823
1,8775
1,9519
1,0566
3,31
1,5595
1,4033
1,8789
0,7142

0,8592
0,8796
0,8269
0,1375
1,3318
0,6316
0,592
0,7512
0,3623

0,3158
0,199
0,1044
0,0527
0,3875
0,1429
0,0272
0,1756
0,1344

0,4396
0,4669
0,4882
0,0536
0,6985
0,3591
0,2884
0,3992
0,1988
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Tab.3 Tabuľka znázorňujúca frekvencie alel na skúmaných lokusoch. Tučne sú označené vzácne
alely, ktoré nedosiahli stanovenú frekvenciu výskytu 0.05
Alela/lokus PGM
Frekvencie

e
f
g
m
r
s
t

0
0,1273
0,0229
0,7284
0,0042
0,1163
0,0008

PGI

MPI

LDH

AO

AAT

AMY

0,0149
0,1459
0
0,7023
0
0,1368
0

0
0,2661
0,002
0,6606
0
0,0042
0

0
0,0232
0
0,9726
0
0,0042
0

0,0009
0,0104
0,1597
0,2136
0,4518
0,1635
0

0
0,1905
0,0204
0,7772
0
0,0298
0

0
0,8367
0
0,102
0
0,0408
0

Vnútropopulačná genetická variabilita
Tab.4 Počty génových kopií, haplotypov, priemerný počet alel na lokus, podiel polymorfných
lokusov v (%), priemerná pozorovaná heterozygotnosť Ho a očakávaná heterozygotnost He
v jednotlivých lokalitách.

Lokalita

Počet
génových
kopií

Počet
haplotypov

Počet
alel na
lokus
(priemer)

Podiel
polymorf.
lokusov
(%)

Ho
(priemer)

He
(priemer)

Odra

Polan. niva 3

80

27

2.,4286

85,71

0,1036

0,3492

Odra

Suchdol 2

80

20

2,2857

57,14

0,1214

0,1567

Odra

Polan. niva 6

80

18

2,5

71,43

0,064

0,2403

Odra

Suchdol 1

40

13

2,2857

85,71

0,0929

0,2158

Labe

Přerov n/Lab.

120

30

3,1667

85,71

0,1995

0,2537

Labe

Starý kolín

28

9

2

57,14

0,1667

0,1614

Morava

Střeň 2

80

22

2,4286

85,71

0,125

0,2875

Morava

Včelín 2

80

30

2,4286

85,71

0,2643

0,297

Morava

Království1

78

23

2

85,71

0,3646

0,3972

Dyje

Bruksa 1

80

40

3,1667

85,71

0,2301

0,4653

Dyje

Nesyt 1

80

25

2,3333

71,43

0,1875

0,3012

Dyje

Nejdek 2

80

20

2,333

57,14

0,1792

0,2009

Mor., Dyje

Soutok 9

76

33

2,5

85,71

0,2136

0,3996

Mor., Dyje

Soutok 11

60

12

3,3333

42,86

0,3

0,34

Mor., Dyje
Mor., Dyje

Soutok 12
Očov 3

80
80

31
25

3,5
2,5

71,43
57,14

0,1583
0,2917

0,489
0,2796

Povodie

Rozmnožovací systém
Pri určovaní rozmnožovacieho systému som používal dva parametry: prvý bol index
genotypickej diverzity GDR, ktorý porovnáva počet pozorovaných genotypov s očakávaným
26
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počtom genotypov odhadovaných na základe skutočne pozorovaných frekvencií alel
a predpokladu, že populácie sa rozmnožujú sexuálne. Optimálna hodnota by sa mala pohybovať
okolo čísla 1. Signifikantné rozdiely pod 1 indikujú možné asexuálne rozmnožovanie.
Významnosť rozdielov hodnot od 1 boli testované jednostranným t-testom (Sokal and Rohlf,
1981). Druhým parametrom bola pravdepodobnosť, že populácia sa nachádza v HardyWeinbergovej rovnováhe, počítaná pomocou exaktného testu. Signifikantná odchýlka od H-W
rovnováhy naznačuje možné asexuálne rozmnožovanie. Výsledky shrňuje tabuľka 5.
.Tab.5 Rozmnožovací systém D. curvirostris na jednotlivých lokalitách
MLGN = multiolocus genotype odhad počtu genotypov pri H-W rovnováhe,
p = pravdepodobnosť jednostraného t-testu, či pozorovaný počet genotypov (MLGN) je
signifikantne (*) menší než počet odhadovaný pri Hardy-Weinbergovej rovnováhe, α = hladina
testu upravená Bonferoniho korekciou, P = pravdepodobnosť exaktného testu, že populácia je
v H-W rovnováhe, c = cyklicko partenogenetický systém rozmnožovania, a = asexuálný systém
rozmnožovania.

Lokalita

Počet
jedincov

MLGN
odhad
pri
H-WE

Polan. Niva 3
Polan. Niva 6
Suchdol 2
Suchdol 1
Prerov n/Lab
Starý Kolín
Střeň 2
Včelín 2
Království 1
Bruksa 1
Nesyt 1
Nejdek 2
Soutok 9
Soutok11
Soutok 12
Očov 3

40
40
40
40
60
14
40
40
40
40
40
40
40
30
40
40

36,37
24,35
20,24
26,22
45,77
8,24
33,35
34,32
36,83
38,89
29,65
20,17
35,8
12,93
39,41
28,49

variancia

Pozoro
vané
MLGN

GDR

3,044
7,987
6,871
7,385
9,634
2,616
5,523
4,907
2,688
1,069
5,402
6,183
2,667
4,248
0,467
6,798

27
20
18
13
30
9
22
30
23
40
25
20
33
12
31
25

0,742
0,821
0,889
0,496
0,655
1,092
0,66
0,874
0,624
1,029
0,843
0,992
0,922
0,928
0,787
0,878

p

α (po
Bonf.
kor.)
0,05/82

P exakt.
testu
H-WE

Rozmnožovací
systém

0,315
0,466
0,48
0,389
0,417
0,47
0,374
0,445
0,211
0,435
0,446
0,498
0,435
0,484
* 0,003
0,468

0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061
0,00061

0
0
0
6,02E-10
1.947E-09
*0,26594
0
1,94E-07
0,000312
0
*0,212447
0,00059
0
0,00515
0
9,72E-07

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a
c
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V tabuľke 5 si môžeme všimnúť, že hodnota p pre index GDR vyšla signifikantne odlišná od 1
len v jednom prípade (Soutok 12). Len táto populácia sa tiež signifikantne líši od HardyWeinbergovej rovnováhy.
V prípade indexu P vyšli signifikantne všetky lokality okrem dvoch (Starý Kolín a Nesyt 1)
Všetky (okrem dvoch) sa významne líšia od H-W rovnováhy.

4.2. Genetická rozdielnosť medzi populáciami
Priemerná Fst hodnota pre všetky populácie a všetky lokusy 0.239 indikuje strednú genetickú
diferenciáciu medzi populáciami.
AMOVA odhalila, že veľká časť variability je prítomna medzi lokálnymi populáciami ( 76%),
menšia variabilita bola zistená medzi populáciami v jednotlyvých povodiach (23%) a takmer
žiadna variabilita nebola prítomná medzi povodiami (0.73%).
Tab. č. 6 Výstup štatistiky AMOVA, dôležité informácie sú zvýraznené tučným písmom
-------------------------AMOVA design and results :
----------------------------------------------------------------------------------------------Source of
Sum of
Variance
Percentage
variation
d.f.
squares
components
of variation
---------------------------------------------------------------------Among
groups
4
54.291
0.00458 Va
0.73
Among
populations
within
groups

11

120.075

0.14469 Vb

23.17

Within
populations
1190
565.339
0.47507 Vc
76.09
---------------------------------------------------------------------Total
1205
739.705
0.62434
---------------------------------------------------------------------Fixation Indices
FST : 0.23908
FSC : 0.23346
FCT : 0.00734

----------------------------------------------------------------------
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Significance tests (1023 permutations)
-----------------Vc and FST : P(rand. value < obs. value) =
P(rand. value = obs. value) =
P(rand. value <= obs. value) =

0.00000
0.00000
0.00000+-0.00000

Vb and FSC : P(rand. value > obs. value) =
P(rand. value = obs. value) =
P(rand. value >= obs. value) =

0.00000
0.00000
0.00000+-0.00000

Va and FCT : P(rand. value > obs. value) =
P(rand. value = obs. value) =
P(rand. value >= obs. value) =

0.40176
0.00000
0.40176+-0.01810

----------------------------------------------------------------------

Podobný výsledok ukazuje aj graf 1, ktorý znázorňuje dendrogram jednotlivých lokalít založený
na Neiovej genetickej vzdialenosti pomocou metódy UPGMA (Nei 1978). Môžeme si na ňom
všimnúť, že lokality v rámci jednotlivých povodí sa nezgrupujú, ale sú rôzne rozhádzané, čo
znamená, že medzi povodiami nie je žiadna štruktúra.
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Graf 1. Dendrogram založený na Neiovej genetickej vzdialenosti pomocou metódy UPGMA
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5. Diskusia
Genetická premenlivosť v populáciách
Zistený priemerný počet alel na lokus je v porovnaní s inými druhmi dafnií veľký 4,5714 ±
1.1339 ( priemer ± S.D.). Podobne veľký bol však u tohoto druhu zistený aj v iných prácach
(Černý 1995; Michels et al. 2003). Rovnako aj pozorovaná priemerná heterozygotnosť 0,1756 ±
0,1344 bola podobná ako v iných prácach na D. curvirostris (Černý 1995). Zistená pozorovaná
heterozygotnosť bola na všetkých lokusoch nižšia ako očakávaná heterozygotnosť. U druhu
Daphnia curvirostris je známe, že sa samičky počas vegetačnej sezóny rozmnožujú
partenogeneticky, čo sa samozrejme odráža v počte homo a heterozygotov. Sexuálne sa tieto
perloočky množia na konci sezóny, keď produkujú trvalé vajíčka.
Podiel polymorfných lokusov bol veľký. To bolo spôsobené cieleným výberom enzýmov.
Vybrali sa len tie lokusy, na ktorých bola v pilotných štúdiach zistená variabilita. Taktiež sa
neanalyzovali lokusy, ktoré boli z iných prác známe ako monomorfné, čiže bez prítomnosti
alelickej variability. (Michels et al. 2003, Černý 1995). Ako monomorfný vystupoval vo väčšine
prípadov lokus pre LDH, no v niektorých populáciách to boli aj lokusy pre AAT, MPI, PGI
a AMY. Zistená monomorfnosť na lokuse pre LDH je v súlade aj s inými prácami, ktoré
študovali D. curvirostris pomocou alozýmovej analýzy (Černý 1995). Je známe, že tento enzým
je u dafnií monomorfný a preto sa používa ako druhovo diagnostický enzým.
Polymorfné boli vždy lokusy pre PGM a AO.
Pri porovnávaní vnútropopulačných charakteristik jednotlivých lokalít uvedených v tabuľke 4 nie
sú patrne nejaké dramatické rozdiely medzi jednotlivými lokalitami. Len v prípade dvoch lokalít
– Očov 3 a Starý Kolín bola zistena nepatrne vyššia hodnota pozorovanej heterozygotnosti oproti
očakávanej heterozygotnosti.
Rozmnožovací systém
Analýza rozmnožovacieho systému pomocou dvoch parametrov neviedla k rovnakým
výsledkom. Idex genotypickej diverzity ukázal, že len v jednom prípade (Soutok 12) sa populácia
významne odchyľuje od Hardy-Weinbergovej rovnováhy. No v tejto lokalite bol zistený počet
genotypov velmi vysoký (31), to znamená, že nie je znížený oproti ostatným študovaným
populáciam, naopak patril k najvyššie pozorovaným, čo indikuje prítomnosť sexuálnej fázi
31
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v rozmnožovaní tejto populácie. Populácie obligátne asexuálne majú spravidla ďaleko menšiu
klonálnu bohatosť, typicky v rade niekoľkých klonov na populáciu (Weider & Hoabek 2003). Je
možné, že signifikatná odlišnosť od očakávaného počtu genotypov pri analýze GDR bola
atrefaktom randomizačného algortimu pri daných vstupných frekvenciách alel, kde oproti
ostatným populáciam vychádzala veľmi nízka variancia tohto odhadu. Avšak pri ďalších
analýzach do diplomovej práce doplnenej o všetky populácie sa vynaloží

väčší dôraz na

vysvetlenie tohoto javu.
Druhý parameter exaktný test na Hardy-Weinbergovu rovnováhu viedol k iným výsledkom. Ten
ukázal, že všetky populácie okrem dvoch (Starý Kolín a Nesyt 1) sa významne odlišujú od H-W
rovnováhy. Takýto výsledok môže spôsobiť rôzna aktuálna úspešnosť jednotlivých klonov
v partenogenetickej fázi populačného rastu. Tomu by mohla nasvedčovať aj prevladajúca
deficiencia heterozygotov takmer u všetkých populácií. No nakoľko je to artefakt, nakoľko
pravda bude potrebné zistiť v ďalšom výskume. Vzhľadom na spôsob počítania výsledného P ma
napáda jedno vysvetlenie už teraz. Výsledné P pre danú lokalitu počítané ako súčin P pre každý
lokus bolo veľmi ovplyvnené hodnotami blízkymi nule. Stačilo pritom, aby sa iba jeden lokus
odlišoval od H-W rovnováhy (jeho P bolo blízke nule) a tým sa aj výsledné P stalo významné
odlišné od H-W rovnováhý. V ďaších výskumoch to bude potrebné nejak ošetriť.

Genetická premenlivosť medzi populáciami
Analýza molekulárnej vzdialenosti (AMOVA) ukázala, že najväčšia variabilita medzi
porovnávanými lokalitami je vo vnútri lokalít až 76 %. Medzi populáciami v jednotlivých
povodiach je to približne 23 %. Najnižšia variabilita 0.73 % je medzi jednotlivými povodiami. To
znamená, že medzi povodiami nie sú veľké genetické rozdiely.
Z hodnoty Fst (0.23908) je zrejmé, že variabilita medzi populáciami bez ohľadu na príslušnosť
k jednotlivým povodiam nie je vysoká, ale typická pre zooplankton. Černý (1995) udáva pre
stredoevrópsku D. curvirostris rovnakú hodnotu Fst 0,217 v rámci jednotlivých regiónov.
Dokumentované hodnoty Fst pre perloočky typicky kolísajú medzi 0.25 a 0.79.

Najčastejšie

v dolnej polovici intervalu (špecifické hodnoty nájdete u Wolf, 1988; Innes, 1991; De Meester,
1996).
Index Fsc (0.23346), ktorý hodnotí variabilitu medzi lokalitami vrámci jednotlivých povodí je
tiež pomerne vysoký. Táto medzipopulačná variabilita môže byť vysvetlená kombináciou dvoch
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faktorov: efektom zakladateľa a selektívnou výhodou jedincov vyliahnutých na mieste oproti
migrantom.
Naopak index Fct, krorý hodnotí variabilitu medzi povodiami je veľmi nízky (0.00734). To
znamená, že zahŕnutie ďalšieho vyššieho stupňa hodnotenia variability (v našom prípade
povodia) už nevysvetľuje žiadnu variabilitu. Podobne Černý (1995) zjistil Fct = 0 pri porovnáni
populacií D. curvirostris z piatich regiónov strednej Európy, ktoré však neboli štrukturované
podľa riečnej siete, ale čisto geograficky.
S použitím testu s 1024 permutáciami sme testovali jednotlivé hodnoty Fst, Fsc a Fct či sa na
hladine testu 0.00001 signifikantne lišia od nuly. V prípade Fst a Fsc je dosiahnutá hodnota p
menšia ako stanovená hladina testu, čo znamená, že tieto hodnoty sa signifikantne líšia od nuly.
V prípade Fct je dosiahnutá hladina testu značne vyššia ako stanovená hladina testu 0.00001. To
znamená, že sa tento index signifikantne nelíši od nuly.
Podobný výsledok ukazuje aj graf číslo 1, ktorý znázorňuje dendrogram jednotlivých lokalít
založený na Neiovej genetickej vzdialenosti pomocou metódy UPGMA (Nei 1978). Môžeme si
na ňom všimnúť, že lokality v rámci jednotlivých povodí sa nezgrupujú, ale su rôzne rozhádzané,
čo znamená, že medzi povodiami nie je žiadna štruktúra.
Aj keď medziregionálne porovnanie vrámci strednej Európy neukazuje žiadny vplyv geografickej
vzdialenosti či efekt príslušnosti k rovnakému povodiu, v (mezi)kontinentálnom porovnaní se
populace D. curvirostris liší (Černý & Hebert 1999).
Genetická diferenciácia medzi študovanými populáciami bola porovnaná s hodnotami s iných
štúdií. Innes (1991) udáva hodnotu Fst = 0,11 medzi 11 študovanými populáciami D. pulex.
De Meester udáva hodnotu Fst = 0.273 medzi siedmimi populáciami.
K veľmi podobným výsledkom AMOVA sa dopracoval vo svojej práci aj Michels et al. (2003),
ktorý študoval genetickú variabilitu troch druhov dafnií (medzi nimi aj D. curvirostris) na
regionálnej úrovni medzi sústavou prepojených rybníčkov vo Flanders v Belgicku. Zistil
variabilitu medzi lokálnymi populáciami 70-75%, medzi skupinami populácií 12-22% a medzi
regionmi 8-12%.
Zistená vysoká variabilita medzi populáciami, ale nízka medzi povodiami môže byť vysvetlená
pomocou monopolizačnej hypotézy a efektu zakladateľa (De Meester et al 2002). De Meester
(2002) poukázal na zjavný paradox u dafnií, keď sa zistili rozsiahne lokálne adaptácie napriek
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vysokým migračným schopnostiam a rýchlej kolonizácií nových habitatov. Tento paradox môže
byť vysvetlený práve pomocou pretrvávajúceho efektu zakladateľa, ktorý môže perzistovať po
mnoho generácií (Boileau et al. 1992), a tak usídlení jedinci majú relatívnu výhodu oproti novo
prichádzajúcim. Preto pomenovanie monopolizačná hypotéza. Podľa tejto hypotézy, ktorá berie
do úvahy aj rýchly populačný rast a rozsiahlu zásobu kľudových štádií v banke efípií, očakávaná
homogenizácia alelových frekvencií vplyvom genetického toku môže byť pufrovaná, lebo
druhotní kolonisti sú v nevýhode oproti vysokým počtom lokálne adaptovaných individuí. V
závislosti na stupni lokálnych adaptácií môžu mať trvalé vajíčka migrantov nižší úspech pri
liahnutí ako pôvodných jedincov (pretože podmienky liahnutia v mieste pôvodu mohli byť
odlišné), nižšie prežívanie juvenýlnych jedincov (kvôli nutričným požiadavkám alebo predačnom
režime) a nižšiu plodnosť (nepresným načasovaním produkcie trvalých vajíčok pred tým ako
rybník vyschne). To môže v dôsledku obmedziť genetický tok a posilniť lokálne adaptácie
(Bohonak & Jenkins 2003).
Táto práca bude pokračovať ďalej ako magisterská diplomová. V diplomovej práci sa budú
navyše odoberať vzorky mimo tieto vybrané povodia, aby sa všetky lokality mohli lepšie
porovnať. V týchto miestach, kde nedochádza takmer k žiadnej pasívnej disperzií pomocou vody
ako vektora, by sa moholi lepšie overiť ostatné typy disperzie. Pri nízkej disperzií a následne
nízkemu genetickému toku do týchto lokalít budú mať tieto miesta viac času odlíšiť sa vplyvom
genetického driftu a efektu zakladateľa od ostatných lokalít.
Ďalej sa bude v diplomovej práci overovať hypotéza pasívnej disperzie po prúde rieky na
skúmaných odberových miestach v povodí Moravy a Dyje a na ich sútoku. Ak by naozaj
dochádzalo k dostatočne veľkej pasívnej disperzií dole prúdom rieky, tak by mali byť populácie
po prúde toku homogenizovanejšie v rámci oboch riek a premiešané na ich sútoku.
Okrem allozýmov budeme hodnotit geneticku diverzitu i pomocou sekvenčnej analýzy
mitochondiálneho CO I genu.
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6. Záver
 Bolo analyzovaných 16 populácií Daphnia curvirostris z piatich oblastí (povodí) a na
nich bola skúmaná variabilita na siedmich lokusoch.
 Vnútropopulačné analýzy s aspektom na rozmnožovací systém ukázali, že všetky
populácie sa rozmnožujú sexuálne, (neistý výsledok je iba u jednej - Soutok 12, kde sa
však môže jednať o artefakt testu)
 Medzipopulačné analýzy ukázali, že najväčšia variabilita je na úrovni lokálnych
populácií. To môže byť spôsobené efektom zakladaťeľa a monopolizačným efektem, čiže
selektívnou výhodou lokálne adaptovaných jedincov oproti novým migrantom. To znižuje
genetický tok medzi lokálnymi populáciami a zvyšuje medzi nimi genetickú variabilitu.
 Takmer žiadna variabilita nebola zistená na úrovni povodí. To znamená, že efekt
príslušnosti populacií k rôzným povodiam neprináša do genetickej diverzity populacií
žiadnu ďalšiu významnu štruktúru.
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