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Abstrakt 

U řady druhů živočichů dochází k vzniku společenství, tedy skupin pravidelně interagujících jedinců. 

Společenství se výrazně liší ve vnitřní struktuře a vztazích mezi jejich členy. Největší komplexity 

dosahují společenství s reprodukční dělbou práce. Vznik reprodukční dělby práce je považován za jeden z 

nejvýznamnějších problémů evoluční biologie. V této práci je nejprve shrnuta a modifikována klasifikace 

společenství dle jejich aktuálního složení. U taxonů vytvářejících společenství eusociální úrovně se 

společenství v průběhu cyklu výrazně mění. Proto pro popis jejich sociální strategie je výhodné 

charakterizovat cyklus společenství, tedy pořadí, ve kterém jednotlivé typy společenství mohou po sobě 

následovat. V této práci jsou klasifikovány sociální strategie eusociálních taxonů právě podle cyklu 

společenství. Dále jsou sumarizovány selekční tlaky, které můžou vést ke změnám v cyklech 

společenství.  

 

Klí čová slova: eusocialita, evoluce, společenství, cyklus, Insecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

A lot of animal species forms societies – groups of regularly interacting individuals. Societies vary in 

social structure and relations among their members. Societies with reproductive division of labour are the 

most complex. Origin of reproductive division of labour is one of main themes of evolutionary biology.  

In this thesis classification of societies according actual composition is summarized and modified. 

Societies very changed during colony cycle in taxons which forms eusocial levels societies. For these 

taxons is describing of society cycle very valuable for comprehension of social strategy. In this thesis 

cycles of societies are classified and selection pressures which may change society cycle are summarized. 

 

Keywords: eusociality, evolution, society, cycle, Insecta 
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1. Úvod 
Jedinci řady skupin živočichů pravidelně interagují s jinými jedinci téhož druhu a vytváří tedy 

společenství. Společenství se mezi sebou mohou výrazně lišit ve velikosti, složení i struktuře interakcí. 

Jednotlivá společenství zároveň obvykle nejsou neměnná, ale můžou procházet cyklem, který je v něčem 

analogický ontogenezi jedinců organismů. 

V této práci bude největší pozornost věnována společenstvím s výskytem reprodukční dělby práce. 

Společenství některých vos, mravenců i termitů mohou dosahovat velikosti až několika milionů jedinců 

(Wilson 1971, Zucchi et al. 1995) a přesto se vyznačují vysokou organizovaností, centralizovaností i 

efektivitou (Robinson 1992, Bourke 1999).  

Existence reprodukčního altruismu je jednou z nejvyznačenějších výzev evoluční biologie (Darwin 1859, 

Hamilton 1964). Dodnes nejsou podmínky jeho vzniku dořešeny (Foster et al. 2006, Crozier 2008, Abbott 

et al. 2010, Nowak et al. 2010, Fromhage & Kokko 2011, Strassmann et al. 2011).  Složitost vzniku 

reprodukčního altruismu kontrastuje s jeho četností a dominancí v přírodě. Eusociální hmyz tvoří v 

některých ekosystémech většinu živočišné biomasy (Fittkau & Klinge 1973; Wilson 1987, Wilson & 

Holldobler 2005) a je klíčový v ovlivňování struktury ekosystémů (Jones et al. 1994, Correa et al. 2010). 

Eusocialitu lze považovat za jeden z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších jevů, které kdy v evoluci 

vznikly (Wilson 1985, 1987). Přestože je toto téma podrobně studováno, tak v současnosti stále chybí jak 

terminologická jednotnost, tak poznání biologie některých skupin, jež jsou pro pochopení vzniku 

schopnosti tvořit eusocialitu klíčové. 

Pro pochopení rozdílů mezi společenstvími a jejich vývoje je užitečné jednotlivá společenství klasifikovat 

na základě jejich vlastností. První pokusy o klasifikaci společenství provedli Wheeler (1928) a Batra 

(1966). V současnosti jsou za základ pokládána klasifikační schémata vytvořená v pracích Wilson (1971) 

a Michener (1974). V těchto pracích jsou společenství klasifikována na základě aktuálního složení 

společenství. Klasifikace byla použita původně pouze na omezený taxonomický rozsah organismů – 

konkrétně na včely, vosy, mravence a termity.  

Postupem času byla nacházena analogická sociální uspořádání i u dalšího hmyzu (Crespi & Mound 1992, 

Kent & Simpson 1992, Stern & Foster 1997), jiných členovců (Brach 1977, Duffy 1996) a dokonce i u 

obratlovců (Jarvis 1981, Arnold & Owens 1998, Burda et al. 2000). Zároveň se prohlubovalo poznání o 

tradičně vnímaném sociálním hmyzu. Vzrůstající stav poznání společenství živočichů si vyžádal 

redefinování některých kategorií (Gadakgar 1994, Crespi & Yanega 1995, Sherman et al. 1995, Costa & 

Fitzgerald 1996, Nomacs 2001). Nově vytvořená klasifikace společenství sice používá často stejné pojmy 

jako Wilson (1981) a Michener (1974), ale klasifikuje společenství nikoliv na základě aktuálního 

uspořádání, ale na základě sociálních strategií jednotlivých druhů.  

Klasifikace společenství podle jejich aktuálního složení má pevnou oporu v tom, co je možné pozorovat v 

přírodě. Sociální uspořádání má ale obvykle velkou vnitrodruhovou variabilitu a mění se i v rámci vývoje 

jednoho společenství. Nověji zavedená klasifikace sociálních strategií je více evolučně informativní 
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(Crespi & Yanega 1995). Problém tohoto přístupu je ten, že podchycuje pouze průměrnou či obvyklou 

strategii druhu a nepodchycuje celou její potenciální variabilitu. Práce snažící se o klasifikaci sociálních 

strategií se obvykle zaměřují především na definici eusociality. Některé typy společenství úplně ignorují, 

například ty, ve kterých není přítomna reprodukce (Costa & Fitzgerald 1996). Také se nepokouší o hlubší 

klasifikaci sociálních strategií taxonů, vytvářejících společenství s reprodukční dělbou práce. 

Cílem této práce je spojit oba výše uvedené přístupy. Tedy klasifikovat sociální strategie jednotlivých 

druhů podle toho, jakým způsobem a v jakém pořadí můžou typy sociálního uspořádání v sebe přecházet. 

Bude se soustředit především na skupiny vytvářející společenství s reprodukční dělbou práce, u nichž je 

rozdíl mezi informací obsaženou v popisu aktuálního uspořádání a popisu celé sociální strategie 

nejpodstatnější. Zároveň je cílem vyhodnotit, jaké selekční faktory vedou ke změně sociální strategie 

daného druhu. 

 

2. Klasifikace společenství dle aktuálního složení 
Za společenství je možné považovat takové skupiny jedinců, jejichž členové spolu přímo či nepřímo 

interagují výrazně častěji, než s jinými jedinci. Jde o jednotku biologické organizace mezi jedincem a 

druhem. Společenství je z určitého úhlu pohledu analogické populaci. Pro jeho vymezení je ale třeba 

počítat nejen páření, ale všechny interakce mezi jedinci, včetně těch co ovlivňují nepřímou biologickou 

zdatnost. 

Populační biologie se zabývá jen těmi vlastnostmi skupin jedinců, které přímo souvisí s rozmnožováním. 

Zde je cílem podchytit další vlastnosti skupin jedinců, zejména jejich vnitřní strukturu a vztahy mezi 

jedinci. 

Vymezení hranic společenství je v mnoha případech dosti nejasné a vágní, často není možné říci, kde 

společenství začíná a kde končí. Čím více jsou od sebe jedinci v prostoru vzdálení, tím méně 

pravděpodobně spolu interagují. Vymezení hranic společenství je tedy do jisté míry arbitrární a závislé na 

pozorovateli.  

V této kapitole bude navržena nová klasifikace sociálního uspořádání. Tato klasifikace z velké části 

vychází ze systému navrhovaného v pracích Wilson (1971) a Michener (1974). Bude ale zobecněna tak, 

aby byla univerzálně aplikovatelná na všechna společenství, která živočichové vytvářejí. Klasifikace 

sociálního uspořádání, tedy podle aktuálního složení společenství, dává samozřejmě jen omezený smysl, 

jelikož aktuální složení každého typu společenství je způsobeno jeho ontogenetickou a evoluční 

minulostí, tedy je výsledkem předchozích stavů. Umožňuje ale klasifikovat jednotlivá reálná společenství, 

která potkáme v přírodě. Tato klasifikace je zásadním odrazovým můstkem pro popis cyklů společenství, 

podle nichž budou klasifikovány sociální strategie jednotlivých druhů v druhé kapitole.  
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2.1. Kritéria klasifikace společenství 

V této práci bude sociální uspořádání klasifikováno na základě těchto kritérií: 1) přítomnost reprodukce 

2) výskyt alespoň dvou dospělců stejného pohlaví ve společenství 3) reprodukční dělba práce 4) společná 

péče o potomstvo 5) překryv generací dospělců 6) příbuznost mezi jedinci. Ne všechna kritéria budou 

použita u všech společenství, buď proto, že některá jsou definovatelná nebo podstatná pouze za 

předpokladu určitého stavu u jiného kritéria. 

Tři použitá kritéria se podobají těm, která použili Wilson (1971) a Michener (1974) v definici eusociality. 

Jde o reprodukční dělbu práce, společnou péči a potomstvo a překryv generací. Původně byla tato kritéria 

aplikována pouze na úzký taxonomický rozsah – tedy především na blanokřídlé a termity. Existence 

analogických společenství u dalších taxonů (Jarvis 1981, Kent & Simpson 1992, Crespi 1992, Jennions & 

Macdonald 1994, Duffy 1996, Stern & Foster 1997, Jones & Parker 2002) vyžaduje jednak zobecnění 

výše zmíněných kritérií a také přidání několika dalších kritérií. Costa & Fitzgerald (1996) upozorňují na 

podobnost společenství bez přítomnosti reprodukce k těm s jejich přítomností. Společenství bez 

přítomnosti reprodukce bývají zpravidla v pracích snažících se o klasifikaci společenství ignorována, 

proto nebývá toto kritérium obvykle používáno. Příbuznost mezi členy společenství je podstatná proto, že 

zásadně ovlivňuje rozsah kooperativních interakcí mezi členy společenství (Keller & Reeve 2001, Hughes 

et al. 2008). V posledních desetiletích se výrazně zlepšily možnosti pro měření příbuznosti mezi členy 

společenství. Je proto výrazně reálnější ji jako kritérium pro třídění společenství uplatňovat v současnosti, 

než tomu bylo v době, kdy vznikaly primární práce klasifikace sociální uspořádání.  

Nejdůležitějším a evolučně nejzajímavějším kritériem je reprodukční dělba práce (Sherman et al. 1995). 

Té bude věnována největší pozornost. 

Přítomnost reprodukce: Za reproduktivní společenství budou považována ta, ve kterých dochází ke 

vzniku nových jedinců. Společenství, kde k rozmnožování nedochází, budou naopak označována jako 

nereproduktivní. Toto kritérium nebere v potaz, zda se nově vznikající jedinci dále množí či nikoliv – tedy 

za reproduktivní bude považováno i společenství, v němž se nově vznikající jedinci nemnoží. Za 

reproduktivní společenství budou považována i ta, kde dochází pouze k nepohlavnímu rozmnožování. 

Počet dospělců: Společenství se mohou lišit v počtu přítomných dospělců. Může se vyskytovat jeden 

dospělec, nebo jeden od každého pohlaví, nebo je dospělců větší počet. Pokud se vyskytuje maximálně 

jeden dospělec od každého pohlaví, tak bude společenství označováno jako rodinné. V ostatních typech 

společenství je více dospělců od alespoň jednoho pohlaví.  

Společná péče o juvenilní jedince: Za společnou péči o juvenilní jedince bude považována situace, kdy 

dospělci společně přispívají k přežití a růstu juvenilních jedinců. Při společné péči o juvenilní jedince 

investují alespoň někteří jedinci nejen do vlastních, ale i cizích potomků. Do každého juvenilního jedince 

ve společenství investuje více dospělců. Tento prvek chování označují Wilson (1971) a Michener  (1974) 

jako kooperativní péči o potomstvo. Název kritéria je ale přeformulován, protože společná péče o 

potomstvo může vznikat na základě sobeckého chování jedinců bez přítomnosti kooperace (Eggert & 

Muller 2000). Použití slova potomstvo v tomto prvku není rovněž příliš vhodné, protože často pečující 

jedinci vlastní potomstvo nemají.  
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Aplikaci tohoto kritéria komplikuje jednak obrovská diverzita způsobů, jakým dospělci můžou o juvenilní 

jedince pečovat a také to, že často probíhá kooperace pouze v některých prvcích chování. Péče o juvenilní 

jedince může probíhat mnoha různými způsoby (u hmyzu shrnuje Tallamy & Wood 1986). Častým 

prvkem péče je krmení juvenilních jedinců. U některých skupin jsou ale juvenilní jedinci potravně 

nezávislí, péče se projevuje např. tvorbou úkrytu či obranou (Duffy 1996, Crespi & Mound 1997). Při 

hodnocení, zda je péče o juvenilní jedince společná či nikoliv, nebude brán ohled na konkrétní formu péče 

u dané skupiny. 

Za plnou společnou péči o juvenilní jedince bude považována situace, kdy dospělci ve společenství pečují 

všemi prvky péče o všechny juvenilní jedince v jejich blízkosti. Alespoň někteří jedinci investují do 

potomků jiných jedinců. Za společnou péči je tedy považována i situace, kdy se ve společenství vyskytuje 

polyethismus, tedy jedinci se výrazně liší v tom, které prvky péče provádí. Za společnou péči bude 

považována i situace, kdy se u dospělců vyskytuje příbuzenská diskriminace, pokud ta nezpůsobuje 

aplikaci některých prvků péče pouze na příbuznější jedince. 

Za částečnou společnou péči je považována situace, kdy se jedinci podílejí společně na určité činnosti, ale 

v jiných prvcích péče pečuje jedinec pouze o své vlastní potomky. Například některé kutilky rodu 

Cerceris se střídají ve hlídání vchodu hnízda, ale každá zásobuje potravou jen vlastní larvy (Polidori et al. 

2006). 

Za společnou péči o potomstvo nebude považována obourodičovská péče – tedy situace, kdy do 

juvenilních jedinců investují pouze jejich rodiče. Nebude za ni považována ani investice do potomků 

jedinců, kteří nejsou členy společenství (vnitrodruhový parazitismus či nevěra partnerů). Rovněž za ni 

nebude považováno, jestliže o každého juvenilního jedince pečuje pouze jeden jedinec i v případě, že není 

jeho rodičem. 

Reprodukční dělba práce: Za reprodukční dělbu práce bude považována situace, kdy někteří členové 

společenství se reprodukují méně, že jiní a to z důvodu, že investují do potomků reprodukčně 

dominantních jedinců.  

V přírodě se vyskytuje gradient společenství od těch, kde je reprodukce monopolizována jedním jedincem 

či párem jedinců až po ta, kde je reprodukční úspěch jeho členů téměř vyrovnaný (Sherman et al. 1995).  

V této práci nejsou za společenství s reprodukční dělbou práce považována jen ta, kde mají někteří 

dospělci nulový reprodukční úspěch, ale i ta, kde se reprodukují v nějaké míře všichni jedinci, ale jejich 

reprodukční úspěch se nějakým způsobem liší od náhodného, tedy poissonovského rozložení.  

Rozdíly v reprodukčním úspěchu mezi jedinci se vyskytují v populacích všech druhů organismů (Costa & 

Fitzgerald 1996b). Pokud rozdíly v reprodukčním úspěchu mezi jedinci vznikají pouze na základě jejich 

individuálních schopností tak to nebude považováno za reprodukční dělbu práce. Pro reprodukční dělbu 

práce je nutné, aby rozdíly v reprodukčním úspěchu mezi jedinci vznikaly ve spojitosti s investicemi 

reprodukčně podřízených jedinců do potomků jedinců reprodukčně dominantních. Za reprodukční dělbu 

práce ale bude považována i situace, kdy je tato investice ze strany reprodukčně podřízeného jedince 

nezáměrná. Reprodukčně podřízený jedinec může například být reprodukčně dominantním jedincem 

podveden (Maeta & Sakagami 1995, Augusto & Garófalo 2004) 
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Společenství jsou v celé této kapitole tříděna podle aktuálních vlastností. Proto také pro reprodukční 

dělbu práce není požadována přítomnost celoživotních rozdílů v reprodukčním úspěchu mezi jedinci, ale 

pouze přítomnost rozdílů v aktuálním reprodukčním úspěchu. Rozhodně není požadována celoživotní 

sterilita některých jedinců ani celoživotně fixované rozdíly v reprodukčním potenciálu. 

Míra reprodukční dělby práce se mezi společenstvími vnitrodruhově i mezidruhově může výrazně lišit. 

Vzhledem k tomu, že gradient v míře reprodukční práce je v zásadě souvislý (Sherman et al. 1995), tak je 

těžké vymezit hranice na základě této vlastnosti. Zde budou dále tříděna společenství podle počtu 

reproduktorů dominujících reprodukci. Tedy budou odlišována ta společenství, v nichž reprodukci 

dominuje jeden jedinec či jeden pár, od těch, kde reprodukci dominuje několik jedinců s podobným 

reprodukčním úspěchem, který je výrazně vyšší, než reprodukční úspěch ostatních dospělců ve 

společenství. V prvním případě je jasně určené pořadí jedinců dle reprodukční dominance, v druhém 

nikoliv. 

Překryv generací dospělců: Za překryv generací dospělců bude považována situace, kdy se ve 

společenství vyskytují potomci alespoň dvou odlišných generací. Generace je definována na základě 

příbuzenských vztahů mezi jedinci – členové rozdílných generací jsou rodiče a jejich potomci, případě 

rovněž sourozenci a potomci určitého jedince (který se již fyzicky ve společenství nevyskytuje).  

Toto kritérium Wilson (1971) a Michener (1974) nazývají pouze překryv generací. Název byl 

přeformulován, protože podstatný je pouze přeryv generací mezi dospělci – juvenilní jedinci a dospělci 

jsou členové rozdílných generací ve většině reproduktivních společenství.  

Generace tedy zde není rozlišována podle rozdílného věku jedinců. Pokud se ve společenství vyskytuje 

několik věkově distinktních skupin jedinců (například u řady Halictidae (Schwarz et al. 2006)), budou 

tyto skupiny označovány jako rozdílné kohorty.  Generace ve zde použitém konceptu je možné stanovit 

pouze u příbuzných jedinců a nikoli u jedinců nepříbuzných (o což se pokouší např. Michener (1974) a 

Thorne (1997)) 

Důležitý je vztah mezi různými generacemi z hlediska reprodukční dělby práce. Pokud je přítomen 

překryv generací, tak budou rozlišována společenství, v nichž je reprodukčně dominantní jedinec členem 

starší generace od těch, kde je členem generace mladší.  

Příbuznost mezi členy společenství: Zde budou rozlišována společenství, ve kterých jsou jedinci plně 

nepříbuzní, ta s jedinci příbuznými ale ne identickými a ta s jedinci geneticky identickými. Příbuznost je 

zde chápána jako procento genetické informace sdílené s jiným jedincem. Tedy klony jsou příbuzné na 

100%, rodiče s potomky a sourozenci obvykle na 50%. Za společenství tvořená příbuznými jedinci budou 

považována i ta, kde reprodukci dominuje pár jedinců, kteří si nejsou příbuzní, ale jsou příbuzní 

juvenilním jedincům. 
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2.2. Role jedince ve společenství 

Jedinci ve společenství se liší svým chováním. Jako role jedince ve společenství bude označován soubor 

prvků chování jedince, které nejvíce ovlivňují sociální strukturu společenství. Tedy to, zda jde o jedince 

juvenilní nebo dospělé a zda se dospělci reprodukují či nikoliv. Role jedince je determinována aktuálním 

chováním jedince, nikoliv tím, jak se může chovat potenciálně. Role jedince se může změnit.  

Juvenilní jedinci vs. dospělci: V reproduktivních společenstvích se vyskytují dva základní typy jedinců: 

juvenilní jedinci a dospělci. Juvenilní jedinci investují přebytky své energie do svého růstu a nikoliv do 

reprodukce či růstu jiných jedinců. Dospělci investují buď do vlastní reprodukce, nebo do péče o vlastní 

či cizí potomstvo. Zde je vnímáno rozdělení jedinců na juvenilní a na dospělce takto striktně funkčně.  

Za dospělce budou považováni i ti jedinci, kteří výrazně investují do péče o jiné členy společenství i v 

případě, že jejich ontogenetické stádium je homologické nedospělým stádiím reproduktivních jedinců. 

Příkladem jsou termiti (Bignell et al. 2011) a mšice (Tanaka a Ito 1994, Stern & Foster 1997). I v případě 

eusociálních blanokřídlých, u nichž nereproduktivní pomocníci jsou ve stádiu imaga, tak tito pomocníci 

nejspíše projevují pečovatelské chování dříve, než by tomu bylo u reproduktivních jedinců (Linksvayer & 

Wade 2005).  Naopak za juvenilní jedince budou považována imaga hmyzu, o které je stále pečováno. 

Příkladem je krmení samců Mischocyttarus mastigophorus (Molina & O´Donnell 2009) nebo imag u včel 

rodu Ceratina před zimou (Sakagami & Maeta 1977, 1987). 

Rozlišení na juvenilní jedince a dospělce z funkčního hlediska není aplikovatelné na nereproduktivní 

společenství. Pokud budou tyto termíny použity v případě nereproduktivních společenství, budou 

chápány v tradičním (ontogenetickém) slova smyslu. 

Reprodukční úspěch: Podle reprodukčního úspěchu budou dospělci ve společenství rozlišováni na 

dominantní reproduktory, podřízené reproduktory a nereproduktivní dospělce. Podřízení reproduktoři a 

nereproduktivní dospělci budou společně označováni jako reprodukčně podřízení jedinci. 

Za dominantní reproduktory  budou považováni jedinci, jejichž reprodukční úspěch výrazně převyšuje 

reprodukční úspěch ostatních jedinců. Jejich reprodukce ostatními členy společenství buď není 

potlačována, nebo její potlačování není úspěšné. Za podřízené reproduktory jsou považováni jedinci, kteří 

sice mají potomky, kteří jsou členy společenství, ale jejich reprodukční úspěch je mnohem nižší. Jejich 

reprodukce je obvykle výrazně potlačována ostatními členy společenství. Za nereproduktivní dospělce 

budou považováni jedinci, kteří nemají žádné potomky.  Ve většině případů není v chování podřízených 

reproduktorů a nereproduktivních dospělců podstatný rozdíl a proto budou společně označováni jako 

reprodukčně podřízení jedinci. 

Tyto role budou chápány dle aktuální situace, nikoliv celoživotně. Může tedy dojít ke změně 

dominantního reproduktora na reprodukčně podřízeného jedince a naopak.  

Tradičně bývají role ve společenství označovány pojmy typu jako král, královna, dělnice, dělník, voják či 

pomocník (Wilson 1971, Michener 1974, Andersson 1984, Thorne 1997, Peeters & Ito 2001). Problém 

těchto pojmů je nedostatečná univerzálnost. Použití těchto pojmů není stejnocenné mezi různými taxony a 

konkrétní označení pro reprodukčně podřízeného jedince u daného taxonu obvykle odráží majoritní 

složku jeho chování. Například u blanokřídlých jsou reprodukčně podřízení jedinci označováni jako 
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dělnice (Wilson 1971, Michener 1974), u třásněnek jako vojáci (Crespi & Mound 1997). U obou skupin 

se můžou reprodukčně podřízení jedinci podílet jak na obraně, tak na jiných činnostech. U termitů jsou 

dělníci a vojáci od sebe morfologicky odlišní (Wilson 1971, Thorne 1997) a chybí tu společný pojem pro 

reprodukčně podřízené jedince.   

Výše zmíněné pojmy jsou rovněž v některých případech uváděny jako označení sociální role (tedy 

podobně jak je míněno v této práci), jindy jako označení pro distinktní morfologické fenotypy (Heinze & 

Tsuji 1995). Například u Polistes je slovo královna používáno pro reprodukčně dominantní jedince 

(Reeve 1991). Naopak u Ponerinae pojem královna používán pouze pro reprodukčně dominantní jedince 

morfologicky distinktní od dělnic (Monnin & Peeters 2008). 

Pojem dělnice je navíc v řadě případů dosti zavádějící, protože reprodukčně podřízení jedinci jsou v řadě 

malých společenství mnohem méně pracovití než jedinci reprodukčně dominantní (Litte 1981, 

Hogendoorn & Velthuis 1999, Francescato et al. 2002, Rehan et al. 2010, Richards 2011).  

Za dominantní reproduktory budou označováni jedinci, kteří jsou tradičně označováni jako členové 

královské kasty (Wilson 1971). Budou za ně však označováni i někteří jedinci, kteří dominují reprodukci, 

ale za královny či krále se neoznačují. Jde například o gamergate u Ponerinae (Peeters & Crewe 1985, 

Monin & Peeters 2008). Za dominantní reproduktory budou rovněž označováni jedinci dominující 

reprodukci u cooperative breeder obratlovců.  

Za reprodukčně podřízené jedince budou označováni ostatní členové společenství, tedy v naprosté většině 

případů jedinci obvykle označovaní jako dělníci, dělnice, vojáci i pomocníci. 

Zde budou zejména v obecnějších situacích používány především pojmy dominantní reproduktor 

(=reprodukčně dominantní jedinec), podřízený reproduktor, nereproduktivní jedinec a reprodukčně 

podřízený dospělec. Pokud budou používány tradiční pojmy jako královna, dělnice a voják, tak budou 

použity v kontextu obvyklém u dané skupiny a publikace, které je popisují.   

 

2.3. Typy společenství 

Podle výše zmíněných kritérií lze společenství rozdělit podle jejich aktuálního složení do čtyř hlavních 

skupin: Nereproduktivní společenství, Rodinné společenství, Skupinová společenství a společenství 

Eusociální úrovně. Nereproduktivní společenství se vyznačují nepřítomností reprodukce jedinců. Rodinná 

společenství jsou tvořena párem rodičů či jedním rodičem a potomky.  Ve Skupinových společenstvích i 

společenstvích Eusociální úrovně se vyskytuje více dospělců od alespoň jednoho pohlaví a juvenilní 

jedinci. Tyto dva typy se liší v přítomnosti reprodukční dělby práce.  
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Tabulka č. 1: Výskyt jednotlivých prvků u různých typů společenství. Překryv generací je podstatný 
pouze u společenství Eusociální úrovně, proto není řešen. + znamená přítomnost daného znaku, - 
nepřítomnost. Pokud je mezi značkami lomítko, tak se daný znak vyskytovat může, ale nemusí. Pokud je 
přítomnost či nepřítomnost znaku uvedena v závorce, tak se sice u daného společenství znak může, ale 
nemusí vyskytovat, ale možnost uvedená v závorce je výrazně vzácnější. 

 

Název Reprodukce Výskyt alespoň 
dvou dospělců od 
stejného pohlaví 

Společná péče 
o juvenilní 
jedince 

Příbuznost Reprodukční 
dělba práce 

Nereproduktivní 
společenství - + - +/- -(+) 

Hejno - + - - - 

Juvenalita - + - + - 

Kompaktalita - + - + + 

Rodinné společenství + - - + - 

Skupinová 
společenství + + +/- +/- - 

Agregace + + - +/- - 

Komunalita + + - -(+) - 

Kvazisocialita + + + +/- - 

Eusociální úroveň + + +(-) +(-) + 
 

2.3.1. Nereproduktivní společenství 

V těchto společenstvích nedochází k reprodukci jedinců. Obvykle jim bývá věnována malá pozornost 

(Costa & Fitzgerald 1996). Např. Gadakgar (1994) a Sherman et al. (1995) tento typ společenství téměř 

ignorují.  Podle příbuznosti jedinců a přítomnosti reprodukční dělby práce je možné nereproduktivní 

společenství dělit na Hejno, Juvenalitu a Kompaktalitu.  

Hejno je tvořeno nepříbuznými nebo vzdáleně příbuznými jedinci. Hejno bývá často spojeno s tahem 

jedinců. Typicky se vyskytuje např. u tažných ptáků (Alerstam 1993), motýla Danaus phlexipus (Calvert 

& Brower 1986), sarančat Locusta migratoria (Ellis 1953). Za hejno lze považovat i skupiny jedinců, 

kteří společně přečkávají nepříznivé podmínky. Jde např. o zimující slunéčka (Schefer 2003) a netopýry 

(Stebbings & Griffith 1986). Do této kategorie lze zařadit i shluky nocujících včel (Michener 1974).  

Juvenalita je tvořena příbuznými jedinci. Jde obvykle o potomky jedné samice, kteří vyrůstají ve 

společném prostoru. Jde například o larvální hnízda řady motýlů (Costa & Pierce 1997, Underwood & 

Shapiro 1999) či pavouků (Evans 1999, Schneider 1995). 

Kompaktalita  je velmi podobná Juvenalitě. Liší se od ní přítomností jedinců, kteří rezignují na možnost 

reprodukovat se v budoucnosti a investují do jiných členů společenství., Je tedy přítomna reprodukční 

dělba práce. Reeve et al. (1996) zařazují jako jednu z forem eusociality. Příklady takových společenství 

shrnuje Costa & Fitzgerald (1996).  
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2.3.2. Rodinné společenství  

Společenství je tvořeno juvenilními jedinci a jedním dospělcem či dvěma dospělci opačného pohlaví, 

kteří jsou rodiče juvenilních jedinců. Řada prací označuje tento typ společenství jako subsocialita či 

subsociální  společenství (Tallamy & Wood 1986). Tento název nebude používán, protože jako 

subsocialita bývá u blanokřídlých označována přítomnost fyzické interakce mezi pečujícími a juvenilními 

jedinci, a to bez ohledu na typ společenství.  U blanokřídlých bývají obvykle druhy vytvářející pouze 

rodinná společenství označovány jako samotářské (Michener 1974,  Wcislo & Danforth 1997).  

Rodinná společenství jsou velmi častá u obratlovců (Clutton-Brock 1991) i hmyzu (Tallamy & Wood 

1986). Rodinné společenství se vyskytuje ve fázi zakládání u řady taxonů, které jsou schopny vytvářet 

společenství eusociální úrovně (Wilson 1971, Michener 1974, 2007, Thorne 1997). Za rodinné 

společenství lze považovat i situaci, kdy dospělý parazit manipuluje s hostitelem ve prospěch svého 

potomstva. 
 

2.3.3. Skupinová společenství 

Skupinová společenství se vyznačují přítomností reprodukce, alespoň dvou jedinců od alespoň jednoho 

pohlaví a nepřítomností reprodukční dělby práce. Mezi sebou se liší v míře kooperace mezi jedinci. Lze je 

rozdělit na kolonii, komunalitu a kvazisocialitu. 

Kolonie se vyznačuje nepřítomností kooperace mezi jedinci na údržbě společného prostoru. Termín je 

obvykle používán pro obratlovce, např. ptáky, netopýry a ploutvonožce. Shoduje se s vymezením 

agregace dle Michener (1974).  

Komunalita  se vyznačuje přítomností společného prostoru či území, na jehož údržbě či obraně se jedinci 

společně podílejí. Termín se shoduje s pojetím Wilson (1971) a Michener (1974). Komunalita se 

vyskytuje např. u řady včel a kutilek (shrnuje Wcislo & Tierney 2009) a snovatek (Embioptera) (Edgerly 

1997).  U obratlovců splňuje definici společenství útvar obvykle označovaný jako stádo. Do tohoto typu 

je možné zařadit i lidská města. 

U blanokřídlého hmyzu je ve většině případů tvořena nepříbuznými jedinci (Wcislo & Tierney 2009). 

Členové společenství mohou být příbuzní např. u některých Euglossini (Soucy et al. 2003, Cameron 

2004, Otero et al. 2008).  

Kvazisocialita se vyznačuje přítomností společné péče o juvenilní jedince. Vymezení termínu zde se 

shoduje s pracemi Wilson (1971) a Michener (1974). Tento typ společenství bývá často nazýván 

komunalitou (Scott & Williams 1993). Jennions & Macdonald (1994) zařazují kvazisocialitu u obratlovců 

mezi plural breeding.  

Kvazisocialitu jsou schopni vytvářet hrobaříci (Scott & Williams 1993), třásněnky (Bono & Crespi 2008) 

a pavouci (Brach 1977). Přítomnost kvazisociality je možná i u některých včel (Sakagami & Zucchi 1978, 

Smith & Schwarz 2005, Hogendoorn & Velthuis 2005). Jako kvazisocialitu lze klasifikovat některá 

pleometroticky zakládaná společenství termitů (Aldrich & Kambhampati  2007, Atkinson & Adams 1997) 

či mravenců (Trunzer et al. 1998). V určitém slova smyslu podmínky splňují i parazité za situace, že víc 

dospělců stejného druhu bojuje s imunitním systémem hostitele, nebo s ním manipuluje. 
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2.3.4. Společenství eusociální úrovně 

Ve všech společenstvích eusociální úrovně se vyskytuje reprodukce, více jedinců od alespoň jednoho 

pohlaví a reprodukční dělba práce.  

Tato kategorie se shoduje s vymezením eusociality dle Sherman et al. (1995) a Gadakgar (1994). U 

obratlovců bývají společenství tohoto typu často označována jako cooperative breeding (Faulkes & 

Bennett (2001). Wilson (1974) a Michener (1974) neoznačují společenství eusociální úrovně souhrnným 

názvem a rozlišují je na semisocialitu a eusocialitu.  

Za eusociální bude označován takový taxon, který je schopen vytvářet jakékoliv společenství eusociální 

úrovně, nikoliv pouze eusocialitu. Společenství eusociální úrovně dovede vytvářet řada žahadlových 

blanokřídlých (Wilson 1971, Michener 1974), termity (Thorne 1991, Shellman-Reeve 1997), cooperative 

breeding obratlovce (Jennions & Macdonald 1994, Arnold & Owens 1998) a několik druhů u třásněnek 

(Crespi & Mound 1997), mšic (Stern & Foster 1997), brouků (Kent & Simpson 1992), krevet (Duffy 

1992) a pavouků (Jones & Parker 2002) 

Podle kritérií uvedených na začátku kapitoly je možné společenství eusociální úrovně dále dělit (tab.  

č.2). 

 

Tabulka č. 2: Vlastnosti typů společenství eusociální úrovně  
 

Název Společná 
péče o 
potomstvo 

Příbuznost Reprodukci 
dominuje jeden 
reproduktor  

Překryv 
generací 

Reprodukci 
dominuje 
jedinec 
generace 

Eusocialita + + +/- + starší 

Dominovaná eusocialita + + + + starší 

Eusociální plumitrie + + - + starší 

Semisocialita + + +/- - stejné 

Dominovaná semisocialita + + + - stejné 

Semisociální plumitrie + + - - stejné 

Piracialita - + +/- +/- nedefinováno 

Eupiracialita - + + + starší 

Semipiracialita - + + - stejné 

Piraciální plumitrie - + - + starší 

Reverzní eusocialita + + + + mladší 

Následnická socialita + - +  nedefinováno 

Klonální společenství + 100 -  nedefinováno 
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Eusocialita 

Společenství se vyznačuje reprodukční dělbou práce, společnou péčí o potomstvo a i překryvem generací. 

Zde použité pojetí je ve shodě s Wilson (1971) a Michener (1974). Podle počtu dominantních 

reproduktorů je možno ji dělit na dominovanou eusocialitu a eusociální plumitrii. 

Dominovaná eusocialita: Vyskytuje se jako majoritní součást cyklu u většiny tradičně vnímaného 

eusociálního hmyzu, tedy mravenců, termitů, vos i včel (Wilson 1971, Michener 1974). Je rovněž častou 

součástí cyklu u třásněnek (Crespi 1992, Crespi & Mound 1997) a brouka Austroplatypus incompertus 

(Kent & Simpson 1992). Rovněž je obvyklým uspořádáním u cooperative breeding obratlovců (Jennions 

& Macdonald 1994, Burda et al. 2000, Faulkes & Bennett 2001). 

Eusociální plumitrie: Do tohoto typu uspořádání spadají společenství tradičně označovaná jako 

polygynie. Choe (1995) navrhuje pro tato společenství název plumimatrie. Zde použitý název plumitrie je 

zobecněním tohoto názvu, neboť větší počet dominantních reproduktorů se nemusí týkat pouze samic, ale 

i samců. Je majoritní složkou cyklu společenství u Epiponini (West-Eberhard 1978, Gastreich et al. 1993), 

Polybioides (Hensaw et al. 2000). Vyskytuje se u řady mravenců (Keller 1995) a v pozdější fázi cyklu 

společenství termitů (Shellman-Reeve 1997). U včel je spíše ojedinělá, vyskytuje se např. Melipona 

bicolor (Koedam et al. 2007). Může se vyskytovat i u některých rypošů, kde se reprodukuje více samců 

(Burland et al. 2002).  

 

Semisocialita 

Společenství se vyznačuje reprodukční dělbou práce a společnou péči o potomstvo a rovněž 

nepřítomností překryvu generací. Termín semisocialita je zde používán ve shodě s použitím ve Wilson 

(1971) a Michener (1974). Semisocialita se podle počtu dominantních reproduktorů dělí na dominovanou 

semisocialitu a semisociální plumitrii.  

Dominovaná semisocialita se může vyskytovat ve fázi zakládání společenství (Litte 1981, Reeve 1991), 

nebo po smrti dominantního reproduktora (Landi et al. 2003, Bolton 2006, Tierney et al. 2008).  

Společenství s tímto typem uspořádání jsou častá u Polistinae (West-Eberhard 1967, Litte 1981, Reeve 

1991, Gianotti 1999), Stenogastrinae (Turilazzi 1991, Francescato et al. 2002, Landi et al. 2003, Bolton 

2006), Halictidae (Richards & Packer 1998, Tierney et al.  2008). Podmínky dominované semisociality 

splňuje i nově založené společenství včel tribu Meliponini či původní společenství u rodu Apis po 

emigraci roje se starou královnou (Peters et al. 1998) 

Semisociální plumitrie se vyskytuje v rámci cyklu společenství u těch taxonů, u kterých po smrti 

dominantního reproduktora není reprodukci schopen dominovat jeden jedinec. Vyskytuje se u stejných 

taxonů, u kterých se vyskytuje eusociální plumitrie, ale obvykle u nich tvoří minoritní složku cyklu. 

Společenství spadající do tohoto typu se navíc vyskytují u australských třásněnek (Crespi & Mound 1997) 

a Vespinae (Foster & Ratnieks 2001) 

 

 

 



16 
 

Reverzní eusocialita 

Společenství s reprodukční dělbou práce, společnou péčí o potomstvo i překryvem generací. Reprodukci 

ovšem dominuje člen mladší generace. Termín reverzní eusocialita zavedli Sakagami & Maeta (1989). 

Foster & Ratnieks (2005) označují toto společenství jako babiččí efekt.  

U včel se reverzní eusocialita vyskytuje u rodů Ceratina (Sakagami & Maeta 1989, Maeta & Sakagami 

1995) a Xylocopa (Hogendoorn & Velthuis 1999, Richards 2011). Vyskytuje se i u člověka, tedy za 

situace kdy se babičky výrazně podílí na výchově vnoučat (Foster & Ratnieks 2005). Podobná situace se 

předpokládá u některých kytovců (McAuliffe & Whitehead 2005) 

 

Piracialita 

Společenství spadající do tohoto typu jsou charakterizována nepřítomností společné péče o potomstvo i 

přes přítomnost reprodukční dělby práce. Společenství splňující tyto charakteristiky bývají obvykle 

nazývány jako eusocialita či semisocialita (Sakagami & Maeta 1989, Maeta & Sakagami 1995, 

Hogendoorn & Velthuis 1999, Augusto & Garófalo 2004, 2009). Je ji možném dále rozdělit podle 

přítomnosti překryvu generací a počtu dominantních reproduktorů na semipiracialitu, eupiracialitu a 

piraciální plumitrii.  

Semipiracialita a Eupiracialita  jsou součástí cyklu společenství u řady druhů rodu Euglossa (Ramínez-

Arriada et al. 1996, Cocom Pech et al. 2008, Augusto & Garófalo 2009) U rodů Ceratina a Xylocopa se 

může vyskytovat u společenství tvořených dvěma samicemi (Sakagami & Maeta 1989, Maeta & 

Sakagami 1995) 

Plumipiracialita  se vyskytuje u druhu Euglossa townsendi (Auguso & Garófalo 2004) 

 

Následnická socialita 

Pro tento typ společenství je charakteristické, že jeho členové nejsou příbuzní a přesto jeden jedinec nebo 

jeden pár jedinců dominuje reprodukci. Obvykle nebývá jako samostatný typ společenství vymezováno.  

Příklady: Tento typ společenství se vyskytuje u některých nově založených hnízd vosíků, např. Polistes 

dominulus (Queller et al. 2000). Vyskytuje se i u střízlíka Malurus cyaneus (Dunn et al. 1995) 

 

Klonální společenství s reprodukční dělbou práce 

Jedinci v rámci tohoto společenství jsou si příbuzní na 100%. Společenství lze tedy v zásadě považovat za 

difuzního jedince, jehož části se můžou proti sobě pohybovat. Tento typ společenství obvykle nebývá 

rozlišován od eusociality (Stern & Foster 1997). 

Vyskytuje se u některých mšic (Stern & Foster 1997), larev lumků v rámci hostitele (Giron et al. 2007, 

Cruz 1981). Ke klonálnímu rozmnožování přešli i někteří mravenci, např. Platyhyrea punctata (Schilder 

et al. 2002). 
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3. Cykly společenství 
V předchozím oddílu byla společenství klasifikována na základě jejich aktuálního složení. Velké množství 

druhů ale vytváří společenství několika různých typů. Některá společenství nemůžou vznikat de novo, ale 

pouze ze společenství jiného typu. Za cyklus společenství bude označována posloupnost jednotlivých 

typů společenství v rámci života společenství. Tato postoupnost je v mnohém analogická ontogenezi 

mnohobuněčných organismů.  

U určitého taxonu můžou po sobě následovat pouze některé kombinace typů společenství. Často ale z 

jednoho typu společenství může potenciálně přejít do více různých typů. Za aktuální cyklus společenství 

bude označována konkrétní ontogeneze konkrétního společenství reálně se vyskytujícího v přírodě. Za 

potenciální cyklus bude označována množina všech aktuálních cyklů vyskytujících se u daného taxonu. 

Potenciální cykly tedy zachycují všechny cesty, po nichž se společenství u daného taxonu může vydat. 

Cílem této kapitoly je klasifikovat sociální strategie jednotlivých taxonů právě na základě potenciálních 

cyklů společenství. 

Za vznik společenství lze označit situaci, kdy buď začne docházet k pravidelné interakci mezi alespoň 

dvěma jedinci, nebo kdy se jedno společenství oddělí od jiného. K zániku společenství dochází, jestliže 

všichni členové společenství zemřou, nebo dojde k ukončení interakcí mezi nimi. 

Žádné společenství nevzniká samo od sebe, ale z jedinců, kteří byli vyprodukováni jiným společenstvím. 

Mateřská společenství můžou produkovat buď jednotlivé jedince, kteří jsou schopni nové společenství 

založit, nebo skupiny jedinců, kteří zakládají společenství společně (viz způsob zakládání). Zde budou 

dohromady tyto jednotky schopné založit nová společenství označovány jako zakladatelské jednotky. 

Za úspěšné společenství lze považovat pouze to, které přispělo k vzniku nových společenství, tedy 

vyprodukovalo nějaké zakladatelské jednotky. U některých druhů se produkují zakladatelské jednotky 

společenství až poté, co dosáhne určitého uspořádání. Společenství, které je schopno produkovat 

zakladatelské jednotky bude označováno jako dospělé. I dospělé společenství se ale může změnit na 

společenství jiného typu.  

Vlastnosti společenství jsou ovlivňovány změnami v počtu a chování jedinců. Strukturu společenství tedy 

zásadě ovlivňuje narození, smrt, emigrace či imigrace jedince. Z hlediska struktury společenství je 

podstatná i role jedince, který právě přibyl či ubyl. Stejně podstatná je i změna role jedince. 

Změny v počtu a chování jedinců jsou ovlivňovány třemi faktory: rozhodnutím jedince, jehož se změna 

týká, rozhodnutím ostatních jedinců a vnějšími faktory či omezeními. Vliv rozhodnutí jedince na 

strukturu společenství shrnuje Helms Cahan et al. (2002). Rozhodnutí jedince může ovlivňovat jeho roli a 

přítomnost v daném společenství. U většiny společenství je ale přítomnost a role jedince ovlivněna 

především chováním ostatních členů společenství. Vznik nových jedinců je ovlivňován především 

chováním dospělců, nikdy vznikajícími jedinci samotnými. Řada vlastností společenství je ovlivněná 

vnějšími faktory. Smrt jedinců je ovlivněna z většiny vnějšími faktory. V některých případech ji můžou 

způsobit jiní členové společenství (Gobin et al. 1999, Foster & Ratnieks 2001). Na oddálení smrti ale 

mají jedinci obvykle jen omezenou kontrolu.  
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3.1. Cykly neobsahující společenství eusociální úrovně 

Pokud se v cyklu nevyskytuje společenství eusociální úrovně, není tento cyklus obvykle příliš 

komplikovaný. Pro popis sociální strategie druhů, v jejichž potenciálním cyklu se nevyskytuje 

společenství s reprodukční dělbou práce, je většinou postačující charakteristika majoritního typu 

společenství případně podíl typů společenství, které daný druh vytváří. V této práci cykly bez 

společenství eusociální úrovně nebudou podrobně řešeny.  

Základem pro většinu cyklů reproduktivních společenství je rodinné společenství. Pokud se k rodinnému 

společenství přidají další dospělci, může dojít ke vzniku kolonie, komunality i kvazisociality. Některé 

druhy jsou shodné vytvářet rodinné společenství, kolonii i komunalitu (Wcislo & Tierney 2009). 

Kvazisocialita může někdy vzniknout i z jiné kvazisociality, např. u australských třásněnek rodu 

Dunatothrips (Bono & Crespi 2008).  

Juvenalita a kompatkalita u druhů s rodičovskou péčí vzniká z rodinného společenství po smrti či 

emigraci rodičů (Schneider 1995, Edgerly 1997). Pokud se u druhu nevyskytuje rodičovská péče, tak je 

společenství již od počátku juvenilitou či kompaktalitou (Costa & Pierce 1997). 

Schopnost vytvářet hejno se vyskytuje u řady druhů, které můžou či nemusí vytvářet rovněž společenství 

jiného typu. Formování hejn není ale nijak výrazně ovlivněno tím, jaké jeho členové vytvářeli 

společenství předtím, ani neovlivňuje, jaké společní budou vytvářet v budoucnosti. Pouze zvyšuje 

přežívání svých členů díky skupinovým výhodám.  

 

3.2. Eusociální cykly 

Za eusociální cyklus společenství bude považován takový cyklus společenství, ve kterém se vyskytuje 

společenství eusociální úrovně. Taxony, u nichž se vyskytují eusociální cykly, budou považovány za 

eusociální, a to i v případě, že nejsou schopny vytvořit eusocialitu, ale jen jiné společenství eusociální 

úrovně. 

Cykly společenství u taxonů schopných vytvářet společenství eusociální úrovně vykazují vysokou 

komplexitu. Typ společenství se v průběhu cyklu může několikrát změnit. Často jsou společenství 

eusociální úrovně založena jako společenství úplně jiného typu.  

Cykly společenství eusociální úrovně se liší především ve čtyřech hlavních prvcích: 1) ve kterém typu 

uspořádání produkují zakladatelské jednotky 2) způsobu zakládání 3) změnách v počtu reproduktorů 4) 

ukončení cyklu společenství 

Dospělost společenství: Dospělé společenství je takové, které produkuje zakladatelské jednotky. Taxony, 

které jsou schopny tvořit společenství s reprodukční dělbou práce, ale jimi vytvářené společenství je 

dospělé už v rodinném uspořádání, budou označovány jako fakultativn ě eusociální. Naopak jako 

obligátně eusociální taxony budou označovány takové taxony, které jsou schopny produkovat 

zakladatelské jednotky pouze v uspořádání eusociální úrovně. Toto uspořádání nemusí být nutně 

eusocialita, může jít i o další typy společenství eusociální úrovně. Pojetí obligátně eusociálních taxonů je 

zde podobné jako v Crespi & Yanega (1995), kde jsou za obligátně eusociální považovány ty taxony, u 
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kterých někteří jedinci nejsou schopni založit společenství. Naopak fakultativně eusociální taxony jsou 

zde vnímány šířeji, protože zahrnují i taxony bez distinktních kast. 

U blanokřídlých zakládají společenství pouze samice (Wilson 1971, Michener 1974). Samci se ale na 

nově založených společenstvích geneticky podílejí. Za zakladatelské jednotky tedy budou považováni 

samci i samice. Jelikož se ale samci ve společenstvích dále nevyskytují, nebude jejich existence v rámci 

cyklů společenství blanokřídlých řešena. 

Způsob zakládání: Společenství může být založeno jedním nebo více jedinci. Za samostatné zakládání 

bude považována situace, kdy je společenství založeno jedním jedincem nebo párem jedinců opačného 

pohlaví. Samostatné zakládání lze považovat za synonymum haplometrózy. Za skupinové zakládání 

bude považováno zakládání společenství alespoň dvou jedinců stejného pohlaví. Skupinové zakládání je 

možné dále dělit na pleometrózu a dělení. 

Pleometróza je způsob zakládání, při kterém společenství zakládání několik málo jedinců. Neexistují 

apriorní rozdíly v reprodukční dominanci mezi společně zakládajícími jednici, tedy všichni zakladatelé 

jsou schopni se stát reprodukčně dominantními. Zakladatelé se můžou lišit v tom, zda pocházejí z jednoho 

společenství a jsou tedy příbuzní nebo pocházejí z více společenství a jsou tedy nepříbuzní. Pokud je 

společenství zakládáno příbuznými jedinci, bude to označováno za oddělovací pleometrózu. Ta se 

vyskytuje u většiny Polistes (Gamboa et al. 1986). Pokud je společenství zakládáno nepříbuznými jedinci, 

bude to označováno za shlukovací pleometrózu. Ta je typická pro řadu mravenců (Bernasconi & 

Strassmann 1999) a termitů (Atkinson & Adams 1997) a Stenogastrinae (Turilazzi 1991). Mezi těmito 

typy existují přechody, protože příbuznost mezi společně zakládajícími jedinci může být vnitrodruhově 

variabilní, případně může společenství zakládáno částí příbuzných a částí nepříbuzných jedinců. To se 

vyskytuje např. u Polistes dominulus (Queller et al. 2000) a pravděpodobně i některých Halictidae 

(Richards & Packer 1998) 

Dělení je typ skupinového zakládání, při kterém mají zakládající jednici jasnou roli reprodukčně 

dominantních či reprodukčně podřízených jedinců. Společenství vždy zakládají jedinci pocházející z 

jednoho mateřského společenství. Společenství zakládají alespoň desítky jedinců. Dělení má dva typy: 

Pučení a rojení. Při pučení dochází nejdříve k zvětšení mateřského společenství a poté k oddělení jeho 

okrajové části. Nové společenství se tedy vyskytuje v těsné blízkosti mateřského. Pučení může být 

fakultativní se samostatným zakládáním. Pučení je časté pro řadu mravenců (Pamilo & Rosengren 1984,  

Monnin & Peeters 2008) a termitů (Shellman-Reeve 1997) Pří rojení je nové společenství založeno 

přímo, nikoliv jako výběžek společenství mateřského. Nemusí být proto založeno poblíž původního 

společenství. U druhů, u kterých se rojení vyskytuje, je obligátním typem zakládání. Rojení je typické v 

rámci včel pro rod Apis a Meliponini (Michener 1974). U mravenců se vyskytuje v typické formě pouze u 

nájezdných mravenců (Kronauer 2009). 

Zakládání společenství bývá často děleno na dva hlavní typy: rojení a nezávislé zakládání (Oster & 

Wilson 1978). Do kategorie nezávislého zakládání (independent founding) bývají řazeny i pleometrotické 

druhy (Reeve 1991, Gadakgar 1991). Termíny dělení, pučení i rojení jsou v literatuře používány 

nejednotně a obvykle u různých taxonů různě (Michener 1974, Holldobler & Wilson 1990, Peeters & Ito 
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2001). V některých případech bývají považovány za synonyma (Ward 1981, Monin & Peeters 2008). Jako 

rojení bývá rovněž označována synchronizovaná produkce pohlavních jedinců. Toto použití je velmi 

matoucí, protože tito synchronizovaně produkovaní jedinci budou zakládat společenští nezávisle nebo 

pleometroticky, ale rozhodně ne rojením.  

Pokud společenství vzniká oddělením velkého množství jedinců od původního společenství, může být 

těžké vymezit, které společenství je původní a které dceřiné. Za mateřské je možné považovat to 

společenství, které má větší počet jedinců, zůstává na stejném místě a obsahuje původního 

reproduktivního jedince (nebo větší počet původních reproduktivních jedinců). Pokud se tyto prvky 

dostanou do konfliktu (např. u Apis opouští společenství stará reproduktivní samice Peters et al. 1999), 

tak bude za původní považováno to, co splňuje dvě z těchto tří kritérií. 

Ukončenost cyklu společenství Cykly společenství lze rozdělit podle míry jejich přetrvávání na 

ukončené na neukončené. Za neukončený cyklus bude považován takový cyklus společenství, kdy je 

zánik společenství způsobován vnějšími faktory a nikoliv strategií společenství. Pokud dojde ke smrti 

reproduktora, který společenství založil, je tento reproduktor nahrazen novým reproduktorem. 

Společenství s neukončeným cyklem jsou potenciálně nesmrtelná. Produkce jednotek schopných založit 

nová společenství probíhá po dosažení určitého stádia buď neustále, nebo v periodicky se opakujících 

intervalech. V době produkce jednotek schopných založit společenství investují ale podstatnou část své 

energie do údržby společenství. Společenství i neukončeným cyklem lze považovat za analogická 

iteroparním organismům.  

Za ukončený cyklus společenství bude považován takový cyklus, kdy společenství musí po určité době 

dojít do situace, která spěje k jeho zániku. Společenství zanikají buď kvůli neschopnosti nahradit 

zakládajícího reproduktora, nebo kvůli příliš velké investici do zakladatelských jednotek. Při smrtí 

ukončeném cyklu zaniká společenství po smrti zakládajícího reproduktora. Společenství s tímto cyklem 

nemusí mít časově omezenou dobu své existence. Příkladem takového konce cyklu je jsou mravenci Atta 

(Della Lucia 2003), čmeláci (Michener 1974) či většina Vespinae (Matsuura 1991, Greene 1991).  Při 

reprodukcí ukončeném cyklu nemá společenství s náhradou zakládajícího reproduktora problém, ale 

zanikají poté, co se vyčerpají kvůli produkci příliš velkého počtu zakladatelských jednotek. Tato 

společenství mají obvykle časově omezenou dobu své existence. Tento typ ukončení cyklu je typický pro 

vosíky Polistes a Mischocyttarus (Litte 1981, Reeve 1991) a temperátní Halictidae (Schwarz et al. 2006). 

Cykly společenství bývají někdy tříděny podle jejich délky na roční a víceletá. Toto dělení nenese ale 

velkou informaci o strategii společenství daného druhu, navíc dává smysl pouze v sezónním prostředí. V 

mírném pásu mají roční společenství cyklus ukončený (Michener 1974, Greene 1991), zatímco víceletá 

mají častěji neukončený, ale ne vždy.   

Počet reproduktorů se může v rámci cyklu společenství výrazně měnit. Zde bude řešen pouze průběh 

změn v počtu dominantních reproduktorů. Míra reprodukce reprodukčně podřízených jedinců se může v 

průběhu cyklu společenství rovněž měnit (Bourke 1988, Bonckaert et al. 2011), obvykle ale závisí na 

změnách struktury společenství. 

Plumitrie může vznikat v rámci cyklu třemi odlišnými procesy. Primární plumitrie  vzniká za situace, 
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kdy se neustanoví reprodukční dělba práce mezi pleometroticky zakládajícími jedinci. Tato situace je 

obvykle označována jako primární polygynie (Heinze & Tsuji 1995). Společenství je tedy zakládáno jako 

kvazisocialita a potom se změní v eusociální plumitrii. U mravenců primární plumitrie následuje po 

pleometróze relativně vzácně (Bernasconi & Strassmann 1999, Johnson 2004), vyskytuje se např. u 

Oecophylla smaragdina (Schluns et al. 2009). Pleometróza přechází v primární plumitrii typicky u vos 

(Matsuura 1991) a termitů (Atkinson & Adams 1997). 

Náhradní plumitrie  vzniká za situace, kdy po smrti primárního reproduktora (či jednoho z páru 

primárních reproduktorů) dojde k diferenciaci většího množství reproduktorů. Společenství tedy přechází 

z dominované eusociality na semisociální plumitrii a po čase se může změnit na eusociální plumitrii. 

Tento vznik plumitrie je častá u termitů (Shellman-Reeve 1997, Thorne 1997), v rámci mravenců se 

vyskytuje např. u některých Ponerinae (Monin & Peeters 2008). 

Adopční plumitrie  vzniká, jestliže dochází k diferenciaci či přijetí nových pohlavních jedinců ještě před 

smrtí primárního reproduktora. Společenství se tedy mění z dominované eusociality na eusociální 

plumitrii. Náhradní a adopční plumitrie se dohromady obvykle označují jako sekundární polygynie 

(Peeters & Ito 2001). Tímto způsobem vzniká většina plumitrií u mravenců (Holldobler & Wilson 1990). 

Redukce reproduktorů se vyskytuje obvykle za situace, kdy dochází k bojům mezi reproduktory. Při 

tomto procesu neúspěšní reproduktoři buď zemřou, nebo přijmou roli reprodukčně podřízeného jedince. 

Redukce reproduktorů způsobuje přechod od plumitrie k dominované eusocialitě či semisocialitě. 

Vyskytuje se například u Epiponini (West-Eberhard 1978), Bombus atratus (Cameron & Jost 2004) nebo 

u Kalotermitidae (Thorne 1997). 

V rámci cyklů společenství se vyskytuje řada dalších prvků, které ale budou pro zjednodušení vynechány. 

Tyto prvky obvykle mají jasné místo v rámci cyklu společenství, a pro popis sociální strategie druhu 

nejsou tedy nezbytné. Semisocialitě či kvazisocialitě může v počátku cyklu společenství předcházet 

krátké období rodinného společenství. Např. u pleometrotických vosíků zakládá společenství nejdříve 

jedna samice a spoluzakladatelky se přidávají postupně (Litte 1981, Fukuda et al. 2003). Zanedbán rovněž 

bude přechodný výskyt nereproduktivních společenství v cyklu. Charakteristiku nereproduktivních 

společenství splňují např. roje Dorylus, Apis a Epiponini (West-Eberhard 1982, Peters et al. 1998, 

Kronauer et al. 2004), či situace, kdy je přesunováno hnízdo u Epiponini, Vespa a Mischocyttarus (Litte 

1981, West-Eberhard 1982, Matsuura 1991). Dalším příkladem je situace mass provisoners včel, kdy 

matka zemře před dospěním potomků (Augusto & Garófalo 2004). Bude rovněž zanedbáno krátké období 

mezi smrtí původního a ustanovením nového reproduktora. Rovněž nebude řešena možnost splývání 

společenství (Atkinson & Adams 1997, Korb 2008), usurpací (West-Eberhard 1967, Reeve 1991, Bridge 

& Field 2007) či přesunování reprodukčně podřízených jedinců mezi společenstvími (Paxton 2000, Ulrich 

et al. 2009) 
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3.3. Typy eusociálních cyklů  

Budou zde popsány potenciální cykly společenství, které budou charakterizovány na základě toho, jakým 

způsobem typy společenství popsané v první kapitole můžou v sebe přecházet a které typy společenství 

můžou tvořit jednotky schopné založit nová společenství.  

Popsané cykly společenství by měly být charakteristické pro jednotlivé populace, případně i druhy. U 

řady druhů se můžou sociální strategie lišit mezi populacemi (Sakagami & Munakata 1982, Richards 

2000, Soro et al. 2010), což může být podmíněno jak geneticky (Plateaux-Quénu & Packer 1998), tak 

prostředím (Vetter & Visscher 1997, Field et al. 2010). Reálně provedené studie se většinou zabývaly 

malým množstvím společenství v rámci jedné či několika málo populací. Často se zabývaly pouze částí 

cyklu společenství. V níže uvedených příkladech budou uváděny jednotlivé druhy organismů nebo vyšší 

taxony, ale je možné, že sociální strategie u nich uvedené platí pouze pro některé jejich populace. Malý 

počet studovaných společenství rovněž mohl způsobit nezachycení některých prvků, které jsou v rámci 

cyklu variabilní. 

Budou zde popsány nejčastější cykly společenství, které se vyskytují u velkého množství druhů a které v 

evoluci vznikly několikrát nezávisle na sobě. U řady druhů se cyklus společenství může od základních 

schémat odlišovat. Tyto případy budou také zmíněny.  

 

Fakultativní haplometrotický cyklus : 

Společenství je vždy zakládáno jako rodinné. Dále 

může přecházet mezi dominovanou eusocialitou, 

semisocialitou a rodinným společenstvím. Je dospělé 

po celou dobu své existence. Cyklus je obvykle 

neukončený. 

Tento cyklus je typický pro vosy podčeledi 

Stenogastrinae (Spradbery 1975, Turilazzi 1991, 

Francescato et al. 2002, Field 2008), kutilky rodu 

Microstigmus (Matthews 1989, Asís 2002, Lucas et al. 

2011). Rovněž se vyskytuje u brouků, konkrétně u  

Austroplatypus incompertus (Kent & Simpson 1992) a 

Xyleborinus saxeseni (Peer & Taborsky 2007). U včel 

se vyskytuje u některých druhů čeledi Halictidae, 

např. Megalopta (Smith et al. 2003, 2009, Wcislo & 

Gonzales 2006), a tribu Allodapini (Schwarz et al. 

2006). 

Cyklus je typický rovněž pro většinu cooperative 

breeding obratlovců (Jennions & Macdonald 1994), 

např. španělskou populaci Corvus corone (Baglione et 

Obr. č. 1: Fakultativní haplometrotický cyklus. 
Modré šipky ukazují, mezi kterými typy společenství 
může společenství v rámci svého cyklu přecházet. 
Oranžové šipky ukazují produkci zakladatelských 
jednotek. Šipka vede od původního společenství k 
dceřinému společenství. 
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al. 2001) či rákosníka Acrocephalus  sechellensis (Komdeur et al. 1995). 

U některých skupin se cyklus mírně odlišuje od základního schématu. Tento cyklus je ukončený u 

temperátních Halictidae, např. Halictus confusus (Richards et al. 2010), Halictus rubicundus (Field et al. 

2010), Lasioglossum duplex (Hirata et al. 2005) V rámci Allodapini je tento cyklus ukončený u 

Exoneurella eremophila (Hogendoorn et al.  2001). V rámci Stenogastrinae se ukončený cyklus vyskytuje 

u Eustenogaster nigra (Saito et al. 2009). 

V některých společenstvích není příliš pevná reprodukční dominance dominantního jedince. Společenství 

je tedy ve fázi eusociálního a semisociálního uspořádání na přechodu mezi dominovanou socialitou a 

plumitrií. Příkladem je Liostenogaster topographica (Baracchi et al. 2009), Macrogalea zanzibarica 

(Tierney et al. 2001) či Xenochlora (Tierney et al. 2008). Podobná situace je i u některých cooperative 

breeding obratlovců (Jennions & Macdonald 1994) 

U včel rodu Euglossa se díky nepřítomnosti společné péče o potomstvo v rámci cyklu objevuje 

eupiracialita místo eusociality a semipiracialita místo semisociality. (Ramírez-Arriaga et al. 1996, Cocon 

Pech et al. 2008, Augusto & Garófalo 2009). 

 

Fakultativní pleometroticky cyklus 

Společenství může být zakládáno samostatně jako rodinné nebo pleometróze jako dominovaná 

semisocialita. Dále může přecházet mezi rodinným uspořádáním dominovanou eusocialitou a 

dominovanou semisocialitou. Je dospělé ve všech typech uspořádání. 

Cyklus se vyskytuje u některých včel tribu Allodapini, např. Exnera robusta (Bull & Adams 2000) či 

čeledi Halictidae, např. Augochlorella striata (Mueller 1996).  Vzácně se vyskytuje u vosíků rodu 

Polistes, např. U P. nipponensis (Hagiwara & Kojima 2002) a P. exclamans (Strassmann 1981).  

Podobný cyklus se vyskytuje vzácně 

u některých Stenogastrinae, 

konkrétně Parischnogaster alternata 

a Liostenogaster flavolineata 

(Turilazzi 1991, Field 1998). V 

tomto případě ale společenství 

zakládají nepříbuzní jedinci, a je 

tedy založeno jako následnická 

socialita. 

U Euglossa annectans se kvůli 

nepřítomnosti společné péče o 

potomstvo vyskytuje v rámci cyklu 

eupiracialita místo eusociality a 

semipiracialita místo semisociality 

(Garófalo et al. 1998). 

 

Obr. č. 2: Fakultativní pleometrotický cyklus. Modré šipky ukazují, 
mezi kterými typy společenství může společenství v rámci svého cyklu 
přecházet. Oranžové šipky ukazují produkci zakladatelských jednotek. 
Šipka vede od původního společenství k dceřinému společenství. 
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Eusociálně semisociální cyklus 

Společenství je založeno samostatně jako rodinné. Poté 

přechází na eusocialitu a v tomto uspořádání se stává 

dospělým. Později může přecházet mezi eusocialitou a 

semisocialitou. Cyklus může a nemusí být ukončený. 

V ukončené variantě se cyklus vyskytuje u vosíka 

Mischocyttarus cassununga (Murakami at al 2009) a 

japonskou populaci Parapolybia indica (Masaroni et al. 

1980). 

V neukončené variantě se tento cyklus vyskytuje u 

Kalotermitidae, kde ale po smrti primárních reproduktorů 

dochází k dočasnému vzniku plumitrie. Reproduktoři spolu 

bojují, dokud nezbyde jeden od každého pohlaví a 

společenství se tedy brzy vrátí dominované socialitě (Thorne 

1997, Kindl 2004). 

 

 

 

Dominovaný ukončený cyklus 

Společenství je založeno jako rodinné společenství, později se mění v dominovanou eusocialitu. V tomto 

uspořádání se společenství stává dospělým. Po smrti reproduktora společenství pozvolna zaniká. 

Tento cyklus je typický pro většinu vos podčeledi Vespinae (Matsuura 1991, Greene 1991), čmeláky 

(Michener 1971). U mravenců se vyskytuje např. u Atta colombica (Fjerdingstad et al. 1998, Della Lucia 

et al. 2003, Fernández-Marín et al. 2004, Helmkamf et al. 

2008).  

Po smrti reproduktora může společenství ještě nějakou 

dobu přežívat. Pro vosy podčeledi Vespinae má zanikající 

společenství uspořádání semisociální plumitrie (Greene et 

al. 1991, Matsuura et al. 1991, Bonckaert et al. 2011).  

Podobný cyklus se vyskytuje i u některých australských 

třásněnek (Crespi & Mound 1997, Chapman et al. 2000), 

Např. Kladothrips hamiltoni (Kranz et al. 1999). U nich je 

velký podíl nových zakladatelů vychován ve fázi 

semisociální plumitrie, která následuje po smrti 

zakladatelky. V případě předčasné smrti zakladatelky může 

přejít společenství přímo od rodinného společenství na 

semisociální plumitrii. 

 

Obr. č. 3: Eusociálně semisociální  
cyklus. Modré šipky ukazují, mezi kterými 
typy společenství může společenství v 
rámci svého cyklu přecházet. Oranžové 
šipky ukazují produkci zakladatelských 
jednotek. Šipka vede od původního 
společenství k dceřinému společenství. 

Obr. č. 4: Dominovaný ukončený cyklus. 
Modré šipky ukazují, mezi kterými typy 
společenství může společenství v rámci 
svého cyklu přecházet. Oranžové šipky 
ukazují produkci zakladatelských jednotek. 
Šipka vede od původního společenství k 
dceřinému společenství. 
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Sekundárně plumitrický cyklus  

Společenství je založeno jako rodinné, později se mění na 

dominovanou eusocialitu. V tomto uspořádání se stává 

dospělým. Na rozdíl od přechozího cyklu se společenství 

dokáže vyrovnat se smrtí dominantního reproduktora. Po jeho 

smrti (nebo v době jeho stáří) se objeví sekundární reproduktoři 

a společenství se mění v plumitrii. Cyklus je neukončený. 

Tento cyklus se vyskytuje v subtropické části areálu některých 

vos rodu Vespula (Ross & Visscher 1983, Visscher & Vetter 

2003, Vetter & Visscher 1997). U mravenců se vyskytuje 

vzácně, např. U Harpegnathos saltator (Peeters et al. 2000, 

Leibig et al. 2004). Tento cyklus je pravděpodobně velmi časný 

u termitů, vyskytuje se např. u Reticulitermes a Cryptotermes 

(Vargo & Hussender 2009). Je možné, že se tento cyklus 

vyskytuje i u pavouka Anelosimus studiosus (Jones & Parker 

2002). 

Podobný cyklus se vyskytuje i u čmeláka Bombus atratus 

(Cameron & Jost 1998, Gonzales et al. 2004). U tohoto druhu 

společenství po smrti zakladatelské královny dochází k vzniku 

plumitrie. Mezi novými královnami jsou ale výrazné konflikty a jejich počet se postupně redukuje na 

jednu, čímž společenství přechází v dominovanou semisocialitu či eusocialitu. Tato situace se může 

několikrát opakovat. 

Další podobný cyklus se výjimečně vyskytuje u amerických populací vosíka Polistes dominulus (Liebert 

et al. 2008). Rozdíl od základního cyklu spočívá v tom, že společenství může být založeno nejen jako 

rodinné, ale i jako semisocialita. 

 

Pleometrotický plumitrický cyklus 

Společenství může být založeno 

haplometrózou jako rodinné nebo shlukovací 

pleometrózou jako kvazisocialita. Rodinné 

společenství přechází v dominovanou 

eusocialitu, kvazisocialita v plumitrii. Po 

této změně se společenství stává dospělým. 

Smrt reproduktora v případě plumitrie může 

vést ke změně v dominovanou eusocialitu. V 

případě dominované eusociality vede smrt 

reproduktora k zániku společenství. 

Tento typ cyklu se vyskytuje u některých 

Obr. č. 5: Sekundárně plumitrický 
cyklus. Modré šipky ukazují, mezi 
kterými typy společenství může 
společenství v rámci svého cyklu 
přecházet. Oranžové šipky ukazují 
produkci zakladatelských jednotek. Šipka 
vede od původního společenství k 
dceřinému společenství. 

Obr. č. 6: Pleometrotická plumitrický  cyklus. Modré šipky 
ukazují, mezi kterými typy společenství může společenství v 
rámci svého cyklu přecházet. Oranžové šipky ukazují produkci 
zakladatelských jednotek. Šipka vede od původního společenství 
společenství k dceřinému společenství. 
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tropických sršní, např. Vespa affinis (Matsuura 1983, Martin 1996) a Vespa tropica (Matsuura 1991). V 

rámci mravenců se vyskytuje např. u Oecophyla smaragdina (Schluns et al. 2009, Crozier et al. 2010) 

 

Sekundárně dominovaný cyklus 

Společenství může být založeno haplometrózou jako 

rodinné nebo pleometrózou jako kvazisocialita. Později 

přechází v dominovanou eusocialitu. V tomto uspořádání 

se společenství stává dospělým. Pokud je založeno jako 

kvazisocialita tak dochází po dospění reprodukčně 

podřízených jedinců k výrazné kompetici mezi 

zakladateli, která vede k tomu, že přežije pouze jeden z 

nich, který poté plně dominuje reprodukci. Po smrti 

tohoto reproduktora společenství zaniká.  

Tento typ cyklu se vyskytuje u většiny pleometrotických 

mravenců (Bernasconi & Strassmann 199), např. u 

Acromyrmex versicolor (Rissing et al. 1986), Messor 

pergandei (Pollock & Rissing 1986, Pfennig 1995) a 

některých druhů rodu Atta (Della Lucia et al. 2003, 

Fernández-Marín et al. 2004, Helmkamf et al. 2008, Cantagalli et al. 2010). 

 

Oddělovací pleometrotický cyklus 

Společenství může být založeno 

haplometrózou jako rodinné nebo 

pleometrózou jako dominovaná 

semisocialita. Poté přechází na 

dominovanou eusocialitu. V tomto 

uspořádání se stává dospělým. Poté 

může přecházet mezi dominovanou 

eusocialitou a dominovanou 

semisocialitou.  

Tento cyklus je typický pro vosíky 

rodů Polistes (West-Eberhard 1967, 

Gamboa et al. 1986, Reeve 1991), 

Mischocyttarus (Litte 1981, Herman & 

Chao 1984, Gadakgar 1991, Strassmann et al. 1995, Clouse 2001, Torres et al. 2011). Vyskytuje se u 

některých vosíků rodu Ropalidia, např. R. plebeiana (Fukuda et al. 2003) a R. marginata (Gadakgar et al. 

1993, Shakarad & Gadakgar 1995) a včel čeledi Halictidae, např. Lasioglossum malachurum (Soro et al. 

2008) a Halictus ligatus (Richards 2004)  

Obr. č. 7: Sekundárně dominovaný cyklus. 
Modré šipky ukazují, mezi kterými typy 
společenství může společenství v rámci svého 
cyklu přecházet. Oranžové šipky ukazují 
produkci zakladatelských jednotek. Šipka vede 
od původního společenství k dceřinému 
společenství. 

Obr. č. 8: Oddělovací pleometrotický cyklus. Modré šipky ukazují, 
mezi kterými typy společenství může společenství v rámci svého cyklu 
přecházet. Oranžové šipky ukazují produkci zakladatelských jednotek. 
Šipka vede od původního společenství k dceřinému společenství. 



27 
 

Tento cyklus společenství se vyskytuje v ukončené i neukončené variantě. U temperátních druhů je 

obvykle ukončený (Clouse 2001, Richards 2004, Richards et al. 2005). Ukončený je i u tropických vosíků 

rodů Polistes a Mischocyttarus (Litte 1981, Reeve 1991). U většiny tropických taxonů je neukončený 

(Gadakgar 1993). 

V případě pleometrotického zakládání jsou jedinci většinou příbuzní (Strassmann et al. 1995, Gamboa 

1986). Nepříbuzné spoluzakladatelky se ale můžou vyskytovat např. u Polistes dominulus (Queller et al. 

2000). V tom případě je společenství založeno nikoliv jako semisocialita, ale jako následnická socialita. 

Tomuto cyklu podobný je i cyklus společenství rypošů. (Braude 2000, Burda et al. 2000, Faulkes & 

Bennett 2001). Skupinový způsob zakládání má ale prvky na hranici mezi pleometrózou a pučením. 

Zároveň se může vyskytovat plumitrie, protože se ve společenství může množit více samců. 

 

Pučící cyklus 

Společenství může být zakládáno samostatně nebo pučením. 

Pokud je zakládáno samostatně, tak přechází na 

dominovanou eusocialitu a později na plumitrii. Pokud je 

založeno pučením, tak je zakládáno přímo jako plumitrie. 

Společenství je dospělé ve fázi dominované eusociality a 

plumitrie. Cyklus je neukončený.  

Tento cyklus je typický pro většinu polygynních mravenců 

(Keller 1995, Keller & Genoud 1997), příkladem je Formica 

extensa a F. pressilabris (Pamilo & Rosengren 1984), 

Myrmica ruginodis (Seppa 1994, Seppa & Pamilo 1995), 

Rhytidoponera impressa (Ward 1981, Monin & Peeters 

2008), Gnamptogenys manadensis (Gobin et al. 1998). Dle 

Shellman-Reeve (1997) jsou vlastnosti tohoto cyklu 

charakteristické většinu pro termitů z čeledí Hodotermitidae, 

Mastotermitidae a Termitidae. Zakládání společenství 

pučením není ale u většiny druhů dobře doloženo (Vargo & 

Hussender 2009). Pravděpodobně tedy bude většina termitů 

spadat spíše do sekundárně plumitrického cyklu. Pučící 

cyklus se ale pravděpodobně vyskytuje např. u 

Schedorhinotermes lamanianus (Hussender et al. 1998).  

Podobný cyklus se vyskytuje u Nasutitermes corniger (Atkinson & Adams 1997). Společenství u tohoto 

druhu může být navíc založeno shlukovací pleometrózou jako kvazisocialita a poté přechází do plumitrie.  

Podobný cyklus se vyskytuje i u mšic, u nichž ale má společenství uspořádání klonálního typu (Stern & 

Foster 1997). 

 

Obr. č. 9: Pučící cyklus. Modré šipky 
ukazují, mezi kterými typy společenství 
může společenství v rámci svého cyklu 
přecházet. Oranžové šipky ukazují produkci 
zakladatelských jednotek. Šipka vede od 
původního společenství k dceřinému 
společenství. 
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Rojící dominovaný cyklus 

Společenství je vždy zakládáno dělením, buď jako dominovaná 

semisocialita či jako dominovaná eusocialita. Může přecházet mezi 

dominovanou eusocialitou a dominovanou semisocialitou. Je obvykle 

dospělé po celou dobu své existence.  Cyklus je neukončený. 

V rámci včel se tento cyklus vyskytuje u rodu Apis (Peters et al. 1999) 

a naprosté většiny Meliponini (Michener 1974, Peters et al. 1999, Van 

Veen & Sommeier 2000, Tóth et al. 2003, Roubik 2006, Slaa 2006). U 

vos se vyskytuje pouze u rodu Provespa (Matsuura 1999) Je typický 

pro nájezdné mravence (Kronauer et al. 2004, Kronauer 2009) a 

Ponerinae rodů Diacamma, Dinoponera a Streblognathus (Monin & 

Peeters 2008).  

Zakládání má ve většině případů formu rojení. U Ponerinae jde ale o 

pučení (Monin & Peeters 2008). Pokud společenství opouští původní 

královna, tak je společenství zakládáno jako eusocialita, což se 

vyskytuje u Apis (Peters et al. 1999) a Dorylus molestus (Kronauer et 

al. 2004). Pokud ho opouští královna nová, tak je zakládáno jako 

semisocialita. To je typické pro Meliponini (Peters et al. 1999) 

 

Rojící plumitrický cyklus 

Společenství je vždy zakládáno dělením buď jako dominovaná 

eusocialita nebo jako plumitrie. Dále může přecházet mezi 

dominovanou eusocialitou (případně dominovanou semisocialitou) a 

plumitrií. Dospělé je společenství po celou dobu své existence. Cyklus 

je neukončený. 

Tento cyklus je typický pro vosíky tribu Epiponini (West-Eberhard 

1978, Jeanne 1991, Strassmann et al. 1992, Strassmann et al. 1991, 

Gastreich et al. 1993, Strassmann et al. 1998, Kudo et al. 2005), rod 

Polybioides (Jeanne 1991, Hensaw et al. 2000) a některé druhy rodu 

Ropalidia (Kojima 1996). Vzácně se vyskytuje i tribu Meliponini, 

např. Melipona bicolor (Velthuis et al. 2006, Koedam et al. 2007) či 

Melipona quadrifasciata (Alves et al. 2011), u kterých se ale 

plumitrická fáze vyskytuje pouze příležitostně. Cyklus se vyskytuje u 

řady mravenců, např. Proformica longiseta  (Fernández-Escuerdo et al. 

2001), Linepithema humile (Keller 1988, Ingram et al. 2008) 

Rhytidoponera aurata (Komene et al. 1998), Ophtalmopone berthoudi 

(Peeters & Crewe 1985, Sledge et al. 2001). 

Obr. č. 10: Rojící dominovaný 
cyklus. Modré šipky ukazují, 
mezi kterými typy společenství 
může společenství v rámci svého 
cyklu přecházet. Oranžové šipky 
ukazují produkci zakladatelských 
jednotek. Šipka vede od 
původního společenství k 
dceřinému společenství. 

Obr. č. 11: Rojící plumitrický 
cyklus. Modré šipky ukazují, mezi 
kterými typy společenství může 
společenství v rámci svého cyklu 
přecházet. Oranžové šipky ukazují 
produkci zakladatelských 
jednotek. Šipka vede od 
původního společenství k 
dceřinému společenství. 
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Permanentně plumitrický cyklus 

Společenství má po celou dobu své 

existence uspořádání plumitrie. Je 

zakládáno vždy dělením. Cyklus se 

vyskytuje u některých mravenců, např. 

Monomorium pharaonis (Buczkowski & 

Bennett 2009).  

Podobný cyklus se vyskytuje u některých klonálně se množících, u kterých má společenství po celou 

dobu charakter klonálního společenství. Příkladem je Pristomyrmex pungens (Itow et al. 1984). 

 
 

4. Evoluce společenství 
 

4.1. Evoluce společenství bez reprodukční dělby práce 

Vznik společenství je způsoben především dvěma tlaky: potřebou postarat se o potomstvo a výhodami 

plynoucími ze života ve skupině. Vznik péče o potomstvo umožnil vznik rodinných společenství. Faktory 

vedoucí ke vzniku rodinného společenství shrnují Tallamy & Wood (1986). Ostatní typy reproduktivních 

společenství se v evoluci vyvinuly z rodinného společenství (Wilson 1971, Wilson & Holldobler 2005) 

Faktory způsobující agregaci jedinců jsou zásadní pro formování nereproduktivních i skupinových 

společenství. Jedinci můžou být agregováni díky heterogenitě prostředí (Alexander 1974, Thorne 1997, 

Korb 2008) či limitované disperzi (Korb 2008, Thorne 1997). Pro vznik společenství jsou ale většinou 

zásadní faktory, které způsobují, že je pro jedince výhodné být členem skupiny. Takovou výhodou může 

být např. nižší riziko parazitace či predace (Alexander 1974, Nomacs 2001, Coster-Longman et al. 2002, 

Polidori et al. 2006). 

Nereproduktivní společenství vznikají za situací, kdy je tvorba skupin výhodná, ale pro jedince není 

výhodné nebo možné se reprodukovat. Hejno je formováno např. kvůli společnému přesunu na delší 

vzdálenosti (Calvert & Brower 1986, Alerstam 1993) či přečkání nepříznivých podmínek (Schaefer 

2003). Juvenalita a Kompaktalita vznikají za situací, kdy je pro juvenilní jedince výhodné, aby 

kooperovali na společné obraně či stavbě úkrytu (Costa & Pierce 1997, Evans 1999). 

Skupinová společenství vznikají za situací, kdy je výhodné, aby se více jedinců reprodukovalo na stejném 

místě. Mezi sebou se skupinová společenství liší především v míře kooperace mezi členy. Za změnou 

kolonie v komunalitu tedy stojí např. výhodnost stavby společného hnízda (Wcislo & Tierney 2009). 

Kvazisocialita vyskytující se mimo cykly společenství eusociální úrovně je v přírodě velmi vzácná a 

špatně zdokumentovaná (Sakagami & Zucchi 1978). Jejímu vzniku brání to, že je výhodnější investovat 

do vlastních potomků než do cizích. Může tedy vznikat buď za situace, kdy není možné nebo se nevyplatí 

vlastní a cizí potomky rozlišovat, nebo pokud péče spočívá především v prvcích chování, při kterých je 

těžké některé jedince preferovat před jinými. Příkladem je společná stavba hnízda či obrana (Bono & 

Crespi 2008). 

Výhodnost rodičovské péče či skupin dokáže sama o sobě vysvětlit vznik nereproduktivních společenství, 

Obr. č. 12: Permanentně 
plumitrický cyklus.   Modré šipky 
ukazují, mezi kterými typy 
společenství může společenství v 
rámci svého cyklu přecházet. 
Oranžové šipky ukazují produkci 
zakladatelských jednotek. Šipka 
vede od původního společenství k 
dceřinému společenství. 
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rodinného společenství a skupinových společenství. Nedokáže ale vysvětlit vznik společenství s 

reprodukční dělbou práce (West-Eberhard 1975, Foster et al. 2006).  
 

4.2. Proč je dobré klasifikovat cykly 

Eusocialita byla dříve definována na základě vlastností vztahujících se k aktuální struktuře daného 

společenství (Wilson 1971, Michener 1974). Jako eusociální jsou obvykle označovány ty taxony, které 

umí eusocialitu vytvořit. Zatímco slovo eusocialita, alespoň v primárním významu (Batra 1966) se 

vztahuje k aktuálnímu uspořádání, tak slovo eusociální se vztahuje k sociální strategii daného druhu. 

Takto jsou obě slova vnímána i v této práci. Označování taxonů jako eusociální způsobuje zanedbávání 

toho, že tyto taxony často vytváří i společenství, které původní definici eusociality nesplňují.  

Snahy o klasifikaci sociálních strategií se ve většině případů soustředili na definici eusociality (Gadakgar 

1994, Crespi & Yanega 1994, Sherman et al. 1995, Costa & Fitzgerald 2005). Tyto koncepty zanedbávají 

jak velkou vnitrodruhovou variabilitu v sociálním uspořádání, tak existenci řady relativně distinktních 

sociálních strategií.  

Sociální strategie jednotlivých druhů jsou na první pohled obtížně uchopitelné, protože jednotlivé fáze 

cyklu jednoho konkrétního společenství se od sebe většinou liší víc, než jak se liší průměrné hodnoty 

vlastností společenství mezi druhy. Přestože je sociální uspořádání velmi vnitrodruhově variabilní, tak 

tato variabilita není náhodná. Jednotlivé typy sociálního uspořádaní na sebe obvykle přecházejí v dosti 

předpověditelném pořadí. Sociální strategii jednotlivých druhů lze proto popsat pomocí cyklů jejich 

společenství. Složité, ale relativně pravidelné cykly společenství jsou typické právě pro taxony vytvářející 

společenství eusociální úrovně. Přestože u velkého množství druhů jsou cykly společenství známy, tak 

chybí sjednocující koncept pohledu na cykly (Starr 2006).  

Organismy, které mají podobný cyklus společenství, jsou často podobné i v řadě dalších vlastností své 

sociality. Jde například o velikost dospělého společenství (Bourke 1999), míře kooperace mezi jedinci 

(Robinson 1992), míra a načasování reprodukce reprodukčně podřízených jedinců (Choe 1988, Foster & 

Ratnieks 2001) a morfologické rozdíly mezi reprodukčně dominantními a reprodukčně podřízenými 

jedinci (Heinze & Tsuji 1995, Peeters & Ito 2001) 

Pomocí popisu cyklů společenství lze dosti úspěšně klasifikovat sociální strategie jednotlivých 

eusociálních taxonů. O popis a klasifikaci sociálních strategií pomocí cyklů společenství se pokouší Starr 

(2006). Pokouší se ale především o popis reprodukce různých společenství a neřeší vývoj sociálního 

uspořádání v průběhu cyklu. V této práci je navržen nový koncept klasifikace cyklů společenství. Na 

rozdíl od předchozích prací, které se snažili uchopit sociální strategie na základě jednoho hlavního 

kritéria, například míry reprodukční dělby práce (Sherman et al. 1995) či velikosti společenství (Bourke 

1999) zde navržený koncept se snaží podchytit diverzitu sociálních strategií eusociálních taxonů podle 

několika zásadních prvků. Zároveň ukazuje konvergentně vzniklé podobnosti v cyklech u nepříbuzných 

skupin. Komplexní pohled na diverzitu sociálních strategií může přispět k lepšímu pochopení evoluce 

sociality. 
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4.3. Vznik reproduk ční dělby práce 

Pro vznik schopnosti vytvářet společenství eusociální úrovně je nezbytné, aby alespoň za určitých 

okolností se vyplatilo vytvářet společenství s reprodukční dělbou práce. Vznik reprodukční dělby práce je 

jednou z největších otázek evoluční biologie (Darwin 1859, Hamilton 1964), protože pro jedince je 

obvykle nevýhodné investovat přednostně do potomků jiného jedince. Může to být ale za určitých 

okolností výhodné z hlediska šíření vlastních genů (Hamilton 1964, Dawkins 1976).  

Reprodukční dělba práce může vznikat za třech hlavních situací: 1) pokud se reprodukčně podřízenému 

jedinci vyplatí reprodukci odložit (Queller 1989, Jennions & Macdonald 1994), 2) pokud je pro 

reprodukčně podřízeného jedince výhodnější investovat do cizích potomků než do vlastních (Hamilton 

1964) 3) pokud je pro reprodukčně podřízeného jedince výhodné tolerovat potlačení vlastní reprodukce 

od reprodukčně dominantního jedince (Reeve & Keller 1995, Augusto & Garófalo 2004). 

Konkrétně k vzniku reprodukční dělby práce přispívá vysoké riziko spojené s disperzí (Kranz et al. 2002, 

Peer & Taborsky 2007), dále šance na zdědění hnízda, teritoria či skupiny pomocníků (Jennions & 

Macdonald 1994, Komdeur et al. 1995, Stiver et al. 2004, Field 2008), či nepřítomnost vhodného partnera 

k rozmnožování (Burda et al. 2000). Lze předpokládat, že v naprosté většině případů byla pro vznik 

reprodukční dělby práce zásadní příbuznost mezi členy společenství (Andersson 1984, Burda et al. 2000, 

Chapman et al. 2000, Strassmann 2001, Hughes et al. 2008). Příbuznost mezi jedinci výrazně zvyšuje 

počet situací, kdy je výhodné investovat do potomků jiného jedince. Vznik reprodukční dělby práce také 

výrazně podporuje, pokud se členové společenství liší v rozdílu příbuznosti mezi vlastními a cizími 

potomky. Taková situace se vyskytuje v případě přítomnosti překryvu generací – pro jedince starší 

generace je mnohem výhodnější produkovat vlastní potomky než vnoučata, kdežto pro jedince mladší 

generace je obvykle jedno, zda produkuje vlastní potomky či investuje do svých sourozenců (Charnov 

1978, Stubblefield & Charnov 1986, Reeve & Keller 1995). Společenství s překryvem generací se 

vyskytuje ve všech potenciálních cyklech společenství eusociální úrovně. Vznik reprodukční dělby práce 

tedy nejspíše přímo souvisí s objevením překryvu generací. Naopak haplodiploidií podmíněné asymetrie 

v příbuznosti nejsou pravděpodobně pro vznik reprodukční dělby práce příliš podstatné (Gadakgar 1990, 

Queller 1989, Andersson 1984, Crozier 2008).  

Tradiční cesty vzniku eusociality předpokládají, že se eusocialita vyvinula z rodinného společenství přes 

mezistupně komunality, kvazisociality či semisociality (Wilson 1971, Michener 1974, Thorne 1997). 

Eusocialita ale evolučně pravděpodobněji vznikla přímo z rodinného společenství, nebo přes mezistupeň 

piraciality, a to např. díky parazitaci matky na svých potomcích (Michener & Brothers 1974, Augusto & 

Garófalo 2004). Komunalitu lze považovat spíše za alternativní strategii, jejíž vznik spíše možnosti 

vzniku eusociality blokuje (Wcislo & Tierney 2009). Dobře podložený výskyt kvazisociality v přírodě je 

buď u taxonů, které jsou eusociálním výrazně nepříbuzné (Scott & Williams 1993), nebo se vyskytuje ve 

fázi zakládání společenství u obligátně eusociálních taxonů (Aldrich & Kambhampati  2007, Atkinson & 

Adams 1997, Trunzer et al. 1998). Semisocialita je pravidelnou součástí cyklů společenství eusociálních 

taxonů, ale není znám případ, kdy by se v přírodě vyskytovala samostatně. Komunalita, kvazisoacialita a 

semisocialita tedy nejspíše eusocialitě evolučně nepředchází. 
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4.4. Evoluce cyklů společenství eusociální úrovně 

Cykly společenství eusociální úrovně se liší především ve schopnosti produkovat zakladatelské jednotky 

v rodinném uspořádání, způsobu zakládání, počtu dominantních reproduktorů a ukončení cyklu.  

Základním eusociálním cyklem společenství je fakultativní haplometrotický cyklus. Tento cyklus se ze 

všech cyklů vyskytuje v nejvíce nezávislých liniích, pro něž je schopnost tvořit společenství eusociální 

úrovně považována za apomorfní. Je pravděpodobné, že další cykly společenství vznikly modifikací 

tohoto cyklu. 

Cykly fakultativn ě x obligátně eusociální: Rozdíl mezi fakultativně a obligátně eusociálními taxony je 

definován tím, zda produkují zakladatelské jednotky i v rodinném uspořádání. K tomu může dojít, pokud 

se jedincům vzniklým ve společenství vyplatí emigrovat, dokud společenství nedosáhne určité velikosti. 

Vznik obligátně eusociálních cyklů může podporovat postupné krmení juvenilních jedinců dospělci. Za 

této situace má samostatně se reprodukující jedinec nulový reprodukční úspěch, pokud se nedožije 

dospělosti vlastních potomků, a pro jedince tedy může být výhodnější mít alespoň nějaký reprodukční 

úspěch díky výchově příbuzných jedinců (Queller 1989). Přechod k obligátním cyklům podporuje i 

přítomnost rozdílů mezi jedinci v reprodukčním potenciálu či schopnosti založit společenství (West-

Eberhard 1975), která může být způsobena manipulací rodičů s potomky (Alexander 1974, Gadakgar 

1990, Kapheim et al. 2011) 

Pokud se pro určitý druh stane typický některý z obligátně eusociálních cyklů, tak daný druh postupně 

směřuje k tzv. „bodu bez návratu“ – tedy po čase přestane být schopen se vrátit k některému 

z fakultativních cyklů a tím i striktně rodinnému uspořádání. 

Způsob zakládání společenství je variabilní u fakultativně i obligátně eusociálních taxonů. Společenství 

může být založeno samostatně, nebo různě velkými skupinami jedinců. Počátečním stádiem skupinově 

založeného společenství nikdy není rodinné společenství, ale kvazisocialita či společenství eusociální 

úrovně. 

Skupinové zakládání lze považovat za alternativní odpověď na faktory selektující produkci malého 

množství dobře vybaveného potomstva. U všech organismů totiž existuje trade-off mezi množstvím 

potomstva a pravděpodobností přežité jednotlivého potomka (Fox & Czesak 2000). Tedy je možné 

produkovat buď velké množství malých či malé množství velkých potomků. V případě existence vyšší 

úrovně biologické organizace, tedy společenství, se množství možných strategií zvyšuje. Tedy 

společenství může buď vyprodukovat velké množství malých, samostatně zakládajících jedinců, malé 

množství velkých, samostatně zakládajících jedinců, nebo několik skupin jedinců, kteří zakládají 

společenství dohromady. Selekce na zvětšení velikosti organismu obvykle může způsobit jen omezenou 

změnu, protože další zvětšení velikosti je znemožněno evolučními omezeními.  

Skupinové zakládání se vyplatí za situací, kdy je pravděpodobnost přežití nově založeného společenství 

malá (Heinze & Tsuji 1995). To může být způsobeno např. kompeticí s již ustanovenými společenstvími 

stejného druhu (Peeters & Ito 2001, Sommer & Holldobler 2005) či výrazným tlakem predátorů 

(Medhiabadi & Schulz 2010). 
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Výskyt forem skupinového zakládání je závislý na ekologii daného taxonu a struktuře jeho dospělého 

společenství. Velikost dospělého společenství zásadně ovlivňuje možnosti mnohonásobného zakládání. 

Zvětšení velikosti společenství může vést ke změně typu zakládání. Pleometróza je nejspíše ancestrálním 

typem zakládání pro podčeleď Polistinae (Ross & Carpenter 1991). Rojení se v rámci Polistinae vyvinulo 

třikrát nezávisle u skupin vytvářejících velká společenství (Ross & Carpenter 1991).  

Shlukovací i oddělovací Pleometróza se vyznačují postupným přidáváním se jedinců do společenství. Při 

oddělovací pleometróze musí existovat mechanismy, které zajistí, že nové společenství založí jedinci 

pocházející ze stejného hnízda. Vosíci rodu Polistes zakládající společenství umí jedince pocházející ze 

stejného hnízda rozpoznat (Gamboa et al. 1986). Chyba v rozpoznávání může vést ke změně zakládání 

společenství ze shlukovací pleometrózy na oddělovací pleometrózu. Ta se příležitostně vyskytuje např. U 

P. dominulus (Queller et al. 2000).  

Pučení je velmi efektivním způsobem zakládání v rámci lokality s příhodnými podmínkami (Heinze & 

Tsuji 1995). Nevýhodu pučení je ale to, že nově založené společenství se nachází v blízkosti mateřského, 

což omezuje možnost osidlování nových míst a způsobuje konkurenci s původním společenstvím (Peeters 

& Ito 2001). Proto je obvykle výhodné střídavě využívat oba způsoby zakládání společenství. 

Rojení je nejkomplexnější typ skupinového zakládání. Vyznačuje se velkým počtem zakládajících jedinců 

a výraznou koordinací jedinců při zakládání (West-Eberhard 1982, van Veen & Sommeijer 2000). 

Zásadní výhodou oproti pučení je podstatně větší vzdálenost, kterou může dceřiné společenství překonat 

při cestě od původního. Rojení vzniklo u různých skupin nezávisle, a je možné, že i více různými 

způsoby. Rojení mohlo vzniknout zdokonalením kooperace při pleometróze či pučení. Preadaptací může 

být i schopnost přemístit společenství za nepříznivých podmínek (West-Eberhard 1982). 

Počet dominantních reproduktorů: Reprodukci ve společenství může výrazně dominovat jeden 

reproduktor (či jeden pár), nebo v něm může být více jedinců s podobným reprodukčním úspěchem. 

Primární plumitrie vzniká jako důsledek pleometrózy a to pravděpodobně za situací, kdy produktivita na 

hlavu u nově založeného společenství neklesá s množstvím reproduktorů (Johnson 2004), nebo pokud je 

k jejich přímému boji malá možnost (Hacker et al. 2005). Sekundární plumitrie může vznikat v důsledku 

zvětšení velikosti společenství, kdy jeden jedinec není schopen reprodukci plně dominovat. U řady vos po 

expanzi areálu do teplejších oblastí, kde společenství přes zimu neumírá, dochází ke vzniku takové 

plumitrie (Visscher & Vetter 2003, Liebert et al. 2008). Často ke vzniku plumitrie dochází po smrti 

dominantního reproduktora, který založil společenství (Shellman-Reeve 1997, Liebig & Poethke 2004). 

V prostředí s velkou frekvencí disturbancí, kde hrozí ztráta dominantního reproduktora, se vznik plumitrie 

může vyplatit (Keller 1995). U mravenců a termitů je její přítomnost často asociována se zakládáním 

společenství pučením (Keller & Genoud 1997). Pokud je velká agresivita mezi reprodukčně 

dominantními jedinci, tak dochází v plumitrii k redukci dominantních reproduktorů a může dojít i k 

přechodu na dominovanou socialitu (West-Eberhard 1978, Gonzales et al. 2004). 

Ukončenost cyklu společenství: Cyklus společenství eusociální úrovně je primárně neukončený. 

Ukončenost cyklů může způsobovat několik různých faktorů. V sezónním prostředí je pro společenství 

obtížné přečkat nepříznivé roční období. Společenství s ukončeným cyklem se výrazně častěji vyskytují 
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v mírném pásu než v tropech. Na ukončený cyklus může selektovat i tlak parazitů, kvůli kterému může 

být efektivní investovat vše do tvorby zakladatelských jednotek dříve, než dojde ke zničení společenství 

parazity (Litte 1981, Heinze & Tsuji 1995, Schmidt-Hempel 2006). Cyklus společenství může ukončovat 

i vyčerpání prostoru (Crespi & Mound 1997) či potravy (Shellman-Reeve 1997). Smrtí reproduktora 

ukončený cyklus může vznikat v důsledku evolučního omezení, kdy společenství není schopno dochovat 

reproduktora náhradního (Greene 1991, Della Lucia et al. 2003). 

Cykly společenství jsou výrazně ovlivňovány jak příbuzenskou strukturou společenství, tak vnějšími 

faktory, které na společenství působí. K výrazné změně cyklu společenství může pravděpodobně dojít 

nejen klasickými evolučními mechanismy, tedy díky změnám ve frekvencích alel, ale i za situací, kdy se 

společenství či jeho členové dostanou do kontextu nového prostředí (Sakagami & Munakata 1972, West-

Eberhard 1987, Visscher & Vetter 2003). Základní prvky cyklů společenství spolu často souvisí, a změna 

v jednom může znamenat vyvolání změny v dalším prvku. 
 

4.5. Méně obvyklá společenství eusociální úrovně 

Ve většině eusociálních cyklů se pravidelně vyskytuje několik typů uspořádání: dominovaná eusocialita, 

dominovaná semisocialita, plumitrie (eusociální či semisociální), rodinné společenství a kvazisocialita. 

Příležitostně se ale objevují i další typy společenství eusociální úrovně: různé typy piraciality, reverzní 

eusocialita, následnická socialita a klonální společenství.  

Piracialita se vyskytuje pouze v rámci fakultativních cyklů. Průběh cyklů se výrazně neliší od cyklů 

s výskytem eusocialita a semisociality místo piraciality. 

Reverzní eusocialita se vyskytuje pouze u fakultativně eusociálních taxonů. Následuje v cyklu buď po 

rodinném společenství (Foster & Ratnieks 2005), nebo po eusocialitě (Richards 2011).  

Následnická socialita je alternativou semisociality při pleometrotickém zakládání společenství. Může 

vznikat především za situací, kdy je velké riziko samostatného zakládání a zároveň velká šance na 

zdědění společenství (Leadbeater et al. 2011) 

Klonální společenství se chová od ostatních typů společenství eusociální úrovně nejvíce odlišně. Pokud se 

organismy rozmnožují nepohlavně, tak není vznik reprodukční dělby práce příliš složitý (Stern & Foster 

1997). Míra reprodukční dělby práce v rámci klonálních společenství ale nikdy není tak velká, jako u 

pohlavně se rozmnožujících organismů – obvykle se reprodukuje velká část členů společenství. Cykly 

klonálních společenství nejsou s ostatními cykly společenství eusociální úrovně příliš srovnatelné.  

 

4.6. Stav poznání u různých taxonů 

Přístup k výzkumu a klasifikaci sociálních strategií je obvykle odlišný u hmyzu a obratlovců. Byla ale 

provedena řada pokusů o sjednocení pohledů na socialitu u obou skupin (Crespi & Yanega 1994, 

Sherman et al. 1995, Brockmann 1997, Costa & Fitzgerald 2006). Různí autoři se liší v tom, zda lze 

klasifikovat obratlovce jako eusociální či nikoliv (Crespi & Yanega 1994, Sherman et al. 1995, Burda et 

al. 2000). Podle zde navržené klasifikace sociality lze obratlovce označované jako cooperative breeding 

označit za eusociální. Většina obratlovčích společenství má fakultativní haplometrotický cyklus. Za 
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obligátně eusociální lze označit pouze rypoše, kteří mají oddělovací pleometrotický cyklus. Obratlovčí 

socialita je v mnohém paralelní té vyskytující se u hmyzu. Diverzita cyklů společenství vyskytujících se u 

obratlovců je ale výrazně nižší a obratlovčí společenství jsou výrazně méně komplexní. 

Z fakultativně eusociálního hmyzu lze považovat za dobře prozkoumané blanokřídlé a australské 

třásněnky. Je ale pravděpodobné, že společenství s fakultativně eusociálním cyklem se budou vyskytovat 

u řady dalších skupin hmyzu, u nichž nebyly dosud podrobně popsány. Je to možné například u brouků 

čeledi Passalidae (Schuster & Schuster 1997, Gillogly 2005).  

U členovců mimo hmyz se společenství eusociální úrovně vyskytují u pavouků rodu Anelosimus (Jones & 

Parker 2002) a krevet rodu Synalpheus (Duffy 1996). Cykly společenství u těchto skupin nejsou příliš 

prozkoumané. Pravděpodobně se u nich bude vyskytovat některý z obligátně eusociálních cyklů.  

Jako společenství se chová i skupina parazitů jednoho druhu obývající stejného hostitele. V řadě případů 

paraziti kooperují v boji s imunitním systémem hostitele (Brown 1990). Parazité se uvnitř hostitele 

rozmnožují obvykle nepohlavně, v důsledku čehož je pravděpodobné, že se jejich společenství budou 

chovat spíše odlišně od většiny hmyzích a obratlovčích společenství eusociální úrovně. Pokusy o 

sjednocení pohledu na společenství parazitů s těmi obratlovčími a hmyzími můžou dosti přispět 

k pochopení sociální evoluce. 
 

4.7. Závěr 

Společenství vytvářené živočichy se liší v řadě podstatných vlastností, podle kterých je lze klasifikovat. 

Zároveň se ale podobné sociální strategie vyvinuli nezávisle u nepříbuzných organismů. Cykly 

společenství, v nichž není společenství eusociální úrovně jsou obvykle jednoduché. Proto pro 

charakterizaci sociální strategie těchto taxonů obvykle stačí popis struktury společenství. U taxonů, které 

vytvářejí společenství eusociální úrovně prochází každé společenství velmi výraznými změnami 

struktury. Vhodným způsobem popisu sociálních strategií pro ně je cyklus společenství, tedy pořadí, 

v jakém můžou jednotlivé typy společenství vytvářené daným taxonem na sebe navazovat. Cykly 

eusociálních společenství se liší především ve čtyřech faktorech: schopností produkovat zakladatelské 

jednotky v rodinném uspořádání, způsobu zakládání, počtu dominantních reproduktorů a ukončenosti 

cyklu. Popis cyklů společenství umožnuje identifikovat podobné sociální strategie u nepříbuzných 

taxonů. Sociální strategie cooperative breeding obratlovců jsou srovnatelné se sociálními strategiemi 

eusociálního hmyzu. Největší diverzity cyklů společenství ale dosahují tradičně vnímané eusociální 

skupiny, tedy včely, vosy, mravenci a termiti. Zde použitý pohled na sociální strategie umožní lepší 

uchopení diverzity sociálních strategií, než dosavadní pohledy, které se obvykle snažili o uchopení 

sociální strategie na základě jednoho kritéria. 
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