
Dřepčíci (Alticini) jsou vysoce diversifikovanou skupinou mandelinkovitých brouků (Chrysomelidae). 

Na 8 000 známých druhů v asi 560 popsaných rodech se vyskytuje po celém světě, s výjimkou 

Antarktidy. Nejčastěji se dřepčíci živí okusem listů cévnatých rostlin, podobně jako je tomu u většiny 

ostatních mandelinek. Řada studií z posledních let ovšem poukázala na fakt, že na světě existuje 

množství různých druhů dřepčíků, kteří se živí mechem. Mechoví dřepčíci jsou zpravidla brouci velmi 

specializovaní a často sdílejí řadu podobných znaků, jako je například ztráta křídel, kompaktní tělesná 

stavba nebo více či méně paličkovitá tykadla. Jejich fylogenetická pozice však byla dosud záhadou. 

V této práci jsem provedl fylogenetickou analýzu 14 známých rodů dřepčíků vázaných na mech a 

listovou hrabanku, které jsem zahrnul do datasetu, obsahujícího řadu dalších rodů dřepčíků. K analýze 

jsem sekvenoval dva mitochondriální a dva jaderné geny, které byly použity v předchozích 

fylogenetických studiích (Ge et al. 2012; Nie et al. 2017). Navíc jsem do datasetu přidal některé rody 

nemechových dřepčíků z neotropické oblasti, protože předchozí studie obsahovaly hlavně rody 

z orientální oblasti. Přestože analýza nerozřešila nejhlubší divergence v rámci dřepčíků a fylogenetická 

pozice některých rodů nebyla rozřešena, ukázala analýza mnohonásobný nezávislý vznik vazby na 

mech a listovou hrabanku u různých skupin dřepčíků. Morfologicky velmi podobné asijské rody Ivalia 

a Cangshanaltica tvoří distinktní monofyletické linie v rámci rodové skupiny Chabria group. Vnitřní 

fylogeneze rodů naznačuje, že oba rody vznikly v oblasti dnešních Sund, odkud několikrát 

kolonizovaly východní Asii. Rod Ivalia při tom nápadně radioval na Tchaj-wanu. Neotropické rody 

mechových dřepčíků ze skupiny Monoplatus group  vytvořily monofyletickou linii hluboko uvnitř této 

rodové skupiny, což ukazuje, že vazba na mech vznikla v této skupině jen jednou. Palearktický rod 

Minota patří do příbuzenstva dvou dalších, převážně palearktických rodů Mantura a Batophila. Pilotní 

fylogenetická studie rodu Clavicornaltica ukázala, že i značně nepříbuzné druhy si mohou být velmi 

podobné, ale v rámci druhů naopak může existovat relativně silná variabilita v morfologii i sekvencích 

mitochondriální DNA. Dále se podařilo objevit první případ pravděpodobně mechového dřepčíka 

z afrického kontinentu. Pravděpodobně patří do rodu Stegnaspea. Studie krom jiného objasnila i 

fylogenetickou pozici řady neotropických rodů dřepčíků. Většina z nich patří do několika 

neotropických monofyletických linií, což naznačuje, že neotropická fauna dřepčíků vznikla radiací 

několika linií, které se sem v minulosti dostaly ze Starého světa. 

 


