Abstrakt
Vysoké horské polohy severních And, známé jako páramo, jsou celosvětově proslulé svojí
jedinečnou, druhově bohatou květenou. Řada skupin rostlin párama prodělala velmi nedávnou
a výjimečně rychlou radiaci. Tyto radiace bývají dávány do souvislosti s: (1) orogenezí
severních And, jejímž důsledkem byly nově vytvářené proměnlivé ekologické podmínky, (2)
čtvrtohorními změnami klimatu, které zapříčinily výškové posuny párama, tj. kontrakci a
izolaci jednotlivých oblastí v chladných obdobích a naopak jejich expanzi a vzájemné
propojování v teplých obdobích, (3) fyziografií a ekologickou heterogenitou And, které
nabízejí široké možnosti pro geografickou izolaci a ekologickou diferenciaci. Přes stále
intenzivnější výzkum, který se zabývá otázkami evoluce páramové květeny, zůstávají vlastní
procesy podmiňující diverzifikaci druhů jen málo známé. Hlavním cílem této disertační práce
je přispět k poznání těchto procesů s použitím třech rozdílných přístupů u dvou studovaných
systémů. (1) Populačně-genetický přístup, který byl u páramových skupin rostlin dosud použit
jen vzácně, se zaměřuje na tři druhy rodu Lupinus (Lupinus alopecuroides, L. nubigenus, L.
microphyllus). Tyto druhy náleží do jedné z nejlépe zdokumentovaných radiací u páramových
skupin rostlin, tj. radiace andských vlčích bobů, a zároveň představuje vůbec nejrychlejší
známou radiaci u rostlin. (2) Fylogenetický přístup se prostřednictvím rozsáhlého vzorkování
a za použití dvou rozdílných molekulárních markerů zaměřuje na skupinu páramových druhů
rodu Senecio (dříve řazených do rodu Lasiocephalus). (3) Taxonomický přístup zaměřen taky
na jeden drůh rodu Senecio. Zjistila jsem, že většina populací studovaných druhů rodu
Lupinus se začala geneticky diferencovat v průběhu Holocénu, kdy se v důsledku oteplování
klimatu začalo páramo kontrahovat na izolované, chladnější horské vrcholy. Společně
s geografickou izolací populací byla jejich diferenciace podmíněna efektem zakladatele
během osídlování vrcholů. Naproti tomu hlavní genetická struktura studovaných druhů rodu
Senecio odpovídá diferenciaci ekologických nik (podle výškových stupňů), což naznačuje, že
divergence druhů byla podmíněna jejich rozdílnou ekologií. Původ několika druhů byl navíc
podmíněn homoploidní hybridizací. Popisuji nový druh, Senecio sangayensis, který příkladně
dokumentuje význam ekologické divergence pro diversifikaci páramových rostlin. Na základě
výsledků svého výzkumu navrhuji, že diversifikace rostlin párama je výsledkem vzájemného
spolupůsobení geografické izolace, efektu zakladatele, ekologické divergence a homoploidní
hybridizace. Relativní význam jednotlivých procesů se liší v závislosti na druhově
specifických znacích, jakým je například schopnost šíření, a na fázi probíhající speciace.
Izolace může být významná především na začátku speciačního procesu, neboť její role v
pozdějších fázích může být upozaděna působením selekce a genovým tokem. Podobně
významnou roli v počátcích speciace může hrát efekt zakladatele, a to především u rostlin
s omezenou schopností dálkového šíření. Pro diversifikaci páramových rostlin je zejména
důležitá interakce mezi homoploidní hybridizací, geografickou izolací a ekologickou
divergencí.

