
 

 

Souhrn 

 

Moje disertační práce je zaměřena na studium hnízdního chování a populační genetiky 

samotářských včel. Tato dvě témata, ačkoli zdánlivě nesouvisející, přinášejí mnoho nových 

informací a tak napomáhají lépe porozumět biologii samotářských včel, která je stále 

nedostatečně známá. 

Ačkoli samotářské chování představuje původní stav, z něhož se vyvinula všechna 

vyšší společenská uspořádání, jeho role není dosud plně doceněná. Vnitrodruhový 

kleptoparazitismus, který představuje alternativní a fakultativní hnízdní strategii včel, je 

navíc pravděpodobným předchůdcem obligátního kleptoparazitismu. Ačkoli je obligátní 

kleptoparazitismus u samotářských včel velice častý, informace o četnosti a výskytu 

vnitrodruhového kleptoparazitismu jsou poměrně vzácné. My jsme studovali hnízdní chování 

samotářských včel za účelem podchycení vzorců chování, které by mohly sloužit jako 

preadaptace pro společenské či kleptoparazitické chování, a dále jsme se snažili odhalit 

přítomnost vnitrodruhového kleptoparazitismu u samotářských včel. Pro studium jsme si 

vybrali čtyři modelové druhy: Andrena vaga (Andrenidae), Anthophora plumipes (Apidae), 

Colletes cunnicularius (Colletidae) and Osmia rufa (Megachilidae). Popsali jsme hnízdní 

chování druhu Andrena vaga a ukázali jsme, že ačkoli je toto chování individuálně variabilní, 

je možné popsat celou řadu druhově specifických vzorců chování, což umožňuje mezidruhové 

porovnání. Dále jsme zjistili přítomnost vnitrodruhového kleptoparazitismu ve formě usurpací 

u všech studovaných druhů, což dokazuje, že kleptoparazitismus je velice častou strategií 

samotářských včel. Ukázali jsme, že včely překvapivě velice často opouští svá hnízda a 

zakládají hnízda nová. Takovéto chování může hrát zásadní roli v evoluci sociality, protože 

vede ke snížení vnitrodruhové agresivity. Data, která jsme získali během terénních 

pozorování, byla dále použita k popsání různých faktorů, které ovlivňují délku života 

samotářských včel. Ukázali jsme, že délka života je ovlivňována jednak přímo klimatickými 

faktory a jednak nepřímo klimaticky podmíněnými změnami v chování.  

Populačně genetické studie nám napověděly, v jakém stavu se nacházejí populace 

samotářských včel. Specializace je velice častou strategií samotářských včel, ale ohrožuje je 

snížením efektivní velikosti populace a genetické diversity a podporou tvorby populační 

struktury. V první práci jsme studovali druh Andrena vaga v heterogenním prostředí České 

republiky a očekávali jsme, že zde nalezneme výraznou populační strukturu. Naše výsledky 

však ukázaly, že tento druh se vyznačuje vysokou schopností disperse, jejímž výsledkem je 

téměř panmiktické populace. Překvapivě jsme zjistili, že na studovaném území existují dvě 

částečně oddělené subpopulace, jejichž existence a poloha by mohla odrážet kvartérní historii 

na studovaném území. Dále jsme vyvinuli mikrosatelity pro druh Anthophora plumipes a 

použili je k popisu populační struktury tohoto druhu na celém území výskytu a k 

vyhodnocení výsledků nedávné introdukce do USA. Nasbírané populace se štěpily do sedmi 

hlavních linií, šest z nich se nachází v Evropě a jedna v Asii (a v USA). Na základě 

genetických vzdáleností jsme zjistili, že řada těchto linií pravděpodobně představuje 

samostatné poddruhy nebo dokonce druhy. Naše analýzy potvrdily japonský původ americké 

populace a ukázaly, že introdukce tohoto druhu byla úspěšná navzdory velikému genetickému 

ochuzení a nízkým efektivním velikostem populace u zdrojové japonské i introdukované 

americké populace. 


