
Abstrakt
Smíšené reprodukční strategie jsou unikátním způsobem, jak pomocí střídání pohlavně a nepohlavně

vzniklých generací  potomstva získat  výhody z obou mechanismů.  U termitů byla  taková strategie

poprvé  popsána  v roce  2009  a  pojmenována  Asexual  Queen  Succession  (AQS).  Rozmnožování

většiny termitích druhů je založeno na přítomnosti jediného páru dlouhověkých pohlavních jedinců,

primárního krále a královny,  kteří  ve striktní  monogamii  produkují  všechny ostatní  členy kolonie

klasickým  sexuálním  procesem.  U  několika  málo  druhů  však  bylo  pozorováno,  že  královna

zakladatelka je v určité fázi nahrazena harémem neotenických královen, které vznikají z neoplozených

vajíček  s pomocí  thelytokní  partenogeneze  a  rozmnožují  se  s původním králem.  Zatímco  dělníci,

vojáci  a  okřídlení  králové  a  královny  jsou  i  nadále  produkováni  pohlavní  cestou,  další  generace

neotenických královen opět vznikají partenogeneticky a doplňují přítomný harém. Dokud žije původní

král,  zůstává  genetická  struktura  většiny  potomstva  v  kolonii  stejná,  jako  by  byla  královna

zakladatelka stále  přítomna.  Díky velkému počtu  královen však stoupá  celková  plodnost  kolonie,

kontinuální obnova harému partenogenů zároveň nabízí teoreticky neomezené prodloužení plodného

života kolonie. 

Ve své práci jsem se podílel na popisu AQS u neotropického termita Silvestritermes minutus a zajímal

se  o  vliv  AQS  na  biologii  tohoto  druhu.  Zjistili  jsme,  že  S.  minutus tuto  neobvyklou  strategii

nevyužívá k prodloužení života kolonie, ale právě naopak k co největšímu zrychlení životního cyklu a

maximální  investici  do potomstva díky vysokému počtu královen během tří  let  života kolonie.  V

posledním roce života kolonií dojde k jedinému masivnímu rojení a následně jejich zániku. Disperze

okřídlených jedinců  a  zakládání  nových kolonií  je  zprostředkováno pomocí  pohlavního  feromonu

vylučovaného budoucí královnou. Ten jsme s pomocí chemické analýzy extraktu feromonových žláz,

v kombinaci  s  elektrofyziologií  a  behaviorálními  pokusy,  identifikovali  jako  směs  dvou  těkavých

dvanáctiuhlíkatých  nenasycených  alkoholů.  Studiem populační  genetiky  na  rozloze  5  km2 nebyla

zjištěna  významná  genetická  strukturace,  což  prokázalo  značnou  schopnost  disperze  okřídlených

jedinců i na větší vzdálenosti. Zároveň jsme tak potvrdili biparentální sociální strukturu většiny kolonií

s pouze několika odchylkami, které poukázaly na méně obvyklou reprodukční strukturu u zanikajících

kolonií po jejich vyrojení. 
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