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Systematika pancířníků čeledí Damaeidae a Gymnodamaeidae  
(Acari: Oribatida),  

potravní ekologie vybraných druhů pancířníků 
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Abstrakt dizerta ční práce 
 

Předložená dizertační práce zahrnuje dvě poměrně nezávislá témata:  
1. Dílčí problémy taxonomie evropských zástupců pancířníků čeledí 

Damaeidae Berlese, 1896 a Gymnodamaeidae Grandjean, 1954. 
2. Potravní preference vybraných druhů pancířníků a jejich interakce se 

saprotrofními hubami v borovém opadu.  
Obě uvedená témata jsou propojena především modelovými organismy—

pancířníky čeledi Damaeidae, kteří jsou převážně mykofágní. V obecném úvodu 
dizertační práce shrnuji současný stav poznání obou zahrnutých témat. Následují 
stručné souhrny jednotlivých prací, souhlasy spoluautorů s jejich zařazením do 
dizertační práce a plné verze prací. 

Tato dizertační práce je složena celkem ze sedmi původních vědeckých 
článků. Tři z nich byly publikovány v recenzovaných časopisech, jeden v 
recenzovaném sborníku z konference. Další tři články jsou ve stádiu dokončených 
rukopisů odeslaných do recenzovaných časopisů. 

Koncepce celé práce se v průběhu studia postupně měnila. Původně jsem se 
hodlal věnovat především morfologii juvenilních stádií v rámci rodového komplexu 
Damaeus sensu lato (Damaeidae). Předběžné výsledky však ukázaly, že studium 
morfologie juvenilních zástupců tohoto rodového komplexu poskytuje jen malý 
soubor znaků, který je v systematice čeledi na úrovni rodů pouze omezeně 
využitelný. Ve spolupráci s Ladislavem Mikem jsme částečně využili morfologii 
juvenilních stádií pro podporu našich hypotéz o postavení rodu Kunstidamaeus a 
dále se soustředili především na studium dospělců. Druhým příspěvkem 
využívajícím morfologii juvenilů je studie ontogenetického vývoje famulu 
(specializované sety na tarsu prvního páru nohou) u vybraných druhů čeledi. Další 
dva rukopisy jsou věnovány revizím vybraných druhů rodu Metabelba a 
Epidamaeus, v případě prvního rodu je zařazen i popis nového druhu pro vědu. 

Oproti původnímu zaměření jsem do dizertační práce zařadil také revizi dvou 
druhů rodu Gymnodamaeus (Gymnodamaeidae), která vznikla ve spolupráci 
s Gerdem Weigmannem. Představuje modelovou studii, která dokládá možnost 
využití mikro- a ultraskulptury cerotegumentu v systematice čeledi 
Gymnodamaeidae. 
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Výzkum trofických interakcí pancířníků se saprotrofními houbami 
v borovém opadu započal v roce 2007 v rámci projektu vedeného Ondřejem 
Koukolem. V prvním z obou zařazených článků na toto téma jsme sledovali 
potravní preference sedni druhů pancířníků (včetně dvou druhů čeledi Damaeidae) 
pro devět druhů saprotrofních hub v opadu borovice lesní. Naše výsledky dokládají, 
že pancířníci mohou preferovat nejen „ubikvisty“ – široce rozšířené druhy hub bez 
vazby na konkrétní typ substrátu, ale i některé ze specializovaných druhů vázaných 
na borové jehlice v opadu. 

Ve druhé práci jsme zjišťovali, do jaké míry pancířníci čeledi Damaeidae 
ovlivňují svým spásáním tvorbu disperzních propagulí (konidií a fragmentů 
mycelia) dvou druhů anamorfních askomycet kolonizujících borový opad. Srovnali 
jsme vliv dvou druhů pancířníků ve dvou různých populačních hustotách. 
Překvapivě, v případě jednoho druhu pancířníka docházelo při nižší intenzitě 
spásání k nárůstu počtu houbových propagulí ve srovnání s kontrolou. 

Jednotlivé studie zahrnuté do této dizertační práce byly finančně podpořeny 
granty GA UK 217/2004/B-BIO/PrF GAAV Grantové agentury Univerzity Karlovy 
a KJB601110718 Grantové agentury Akademie Věd České republiky.. 
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