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Abstrakt
Celosvětově je známo téměř 4000 druhů zlatohlávků, ovšem pouze u cca 200 druhů je popsáno
larvální stadium. V této práci byla řešena larvální morfologie 86 druhů zlatohlávkovitých
brouků v 58 rodech se zaměřením na tribus Goliathini. U 21 studovaných rodů nebyla larvální
morfologie doposud studována. Celkem bylo sledováno 77 morfologických znaků na hlavě,
ústním ústrojí, končetinách a hrudních a zadečkových článcích. Výsledkem byla obsáhlá
morfologická matice nadále podrobená fylogenetickým analýzám, soupis morfologických znaků
a jejich stavů a obsáhlá fotografická databáze jednotlivých znaků. Bylo testováno celkem pět
datasetů, tři čistě morfologické (lišící se počtem zahrnutých taxonů, jeden molekulární a jeden
kombinovaný. Fylogenetická analýza byla provedena metodami maximální parsimonie,
maximální

pravděpodobnosti

a

bayesiánské

interference.

Výsledkem

bylo

několik

fylogenetických hypotéz skupiny Cetoniinae. Ačkoliv se nám nepodařilo získat jednoznačnou,
stabilní a silně podpořenou topologii, je z výsledků jasně, že monofylie tribu Goliathini stejně
jako některých dalších skupin nebyla potvrzena. Zástupci subtribu Goliathina, kam patří
i notoricky známí goliáši, vyšli ve všech analýzách velmi vzdálení od zbytku tribu. Poprvé byla
analyzována larvální morfologie i molekulární sekvence enigmatického rodu Xiphoscelis,
považovaného řadou autorů za nejprimitivnějšího zlatohlávka. Pro tento názor však napříč
analýzami nebyla nalezena podpora. Pro plné pochopení fylogeneze skupiny je však zapotřebí
dalších analýz založených jak na morfologických tak i recentních molekulárních přístupech.
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Abstract
Currently there are almost 4000 described species of rose chafers (Scarabaeidae: Cetoniinae)
but larvae of less than 200 species are described. In this work we studied larval morphology of
86 species belonging to 58 genera with focus on the tribe Goliathini. The larvae of 21 genera
were studied for the first time. 77 morphological characters on head, mouth parts, legs and
thoracal and abdominal segments were studied. This resulted into large matrix
of morphological characters, which were further tested in separate phylogenetical analyses.
A checklist of studied characters and their states and also large databasis of photographs
of the characters are also amongst the results of the thesis. Five independent datasets were
tested, three were based singly on morphology, one on molecular sequences and one on
a combined dataset. The phylogenetic analysis was made by three methods, maximum
parsimony, maximum likelihood and bayesian interference. Eleven different phylogenetic trees
were obtained as a result, based on which we tried to reconstruct the relationships between
the inner groups of Cetoniinae with focus on relationship of subtribes of tribe Goliathini.
Monophyly of the tribe Goliathini as well as some other groups could not be confirmed, as well
as the alleged basal position of the genus Xiphoscelis, which is here investigated for the first
time. It remains clear that the group is in desperate need of re-definition of its internal
classification, but prior to that a comprehensive study including the morphological and up to
date molecular approaches is needed.
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2 Úvod
Zlatohlávci (Scarabaeidae: Cetoniinae) patří k opravdovým klenotům přírody. Díky své tvarové
a barevné rozmanitosti se řadí mezi jedny z nejoblíbenějších zástupců hmyzu mezi
amatérskými entomology, chovately exotických zvířat i mezi vědeckou obcí. Náleží sem i jedni
z největších brouků a zástupců hmyzu vůbec, afričtí goliáši. Právě tribus Goliathini, kam tito
hmyzí obři patří, vyniká mezi ostatními zlatohlávky často až extrémním pohlavním
dimorfismem ve velikosti těla případně v podobě přítomnosti různě tvarovaných rohů na hlavě
či prodloužených předních končetin.
I přes jejich značnou atraktivitu a oblíbenost však do současné chvíle nebyly vnitřní vztahy
zlatohlávků uspokojivě rozřešeny. Recentně byly provedeny více či méně úspěšné pokusy
o rekonstrukci jejich fylogenetických vztahů na základě morfologických znaků larev a dospělců
či molekulárních dat (Micó et al. 2008; Šípek et al. 2016). Larvální morfologie
u holometabolního hmyzu reflektuje způsob života larev, tj životních stádií, u kterých se
neuplatňuje sexuální selekce, která u řady zástupců skupiny vedla ke komplikované
a komplexní evoluci excesivních struktur. Ty významnou měrou ovlivňují výsledný fenotyp
dospělce. Podobně bývají méně diversifikované larvální ekologické nároky (alespoň pokud
můžeme soudit dle našich znalostí). Dá se tedy očekávat, že larvální znaky by mohly být více
konzervativní a lépe reflektovat evoluci skupiny. Z tohoto důvodu patří využití larválních
morfologických znaků k často užívaným přístupům při rekonstrukcích fylogenetických vztahů
uvnitř vyšších skupin brouků ale i jiných hmyzích řádů (např. Aspöck 2002; Alarie et al. 2011).
Základním problémem při studiiu nedospělých stádií je velký stupeň neprobádanosti tototo
životního stádia u holometabolního hmyzu. Vždyť přestože zlatohlávků je momentálně známo
téměř 4000 druhů, informace o larválních stadiích máme u pouze cca 200 druhů (Šípek & Král
2012).
Tato práce si klade za cíl:
1. Studovat larvální morfologii a morfogenezi jednotlivých struktur
2. Na základě morfologických analýz testovat současnou přestavu o fylogenezi a
klasifikaci tribu Goliathini a dalších skupin podčeledi.
3. Srovnat morfologická a molekulární data, provést kombinované molekuální a
morfologické analýzy a na jejich základě vyhodnotit relevanci aktuální klasifikace
skupiny i nových fylogenetických hypotéz.
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3 Literární přehled
3.1 Kdo jsou to zlatohlávci a jak se poznají
Zlatohlávci jsou kosmopolitně rozšířenou skupinou
vrubounovitých brouků (Coleoptera: Scarabaeidae)
momentálně čítající téměř 4000 druhů (Micó et al.
2008).

Společně

nosorožíky

s chrousty

(Dynastinae)

(Melolonthinae),
a

různodrápníky

(Rutelinae) patří do pleurostiktní větve čeledi
Scarabaeidae (Scholtz & Grebennikov 2005; Šípek
et al. 2016). Mezi zlatohlávky najdeme jedny
z největších a nejkrásnějších zástupců broučí říše.
Dospělí brouci se téměř výhradně živí rostlinnými
šťávami – vytékající mízou, nektarem či přezrálým
ovocem, nicméně i zde najdeme výjimky. Někteří
zástupci tribu Cremastocheilini jsou predátoři larev
sociálního hmyzu (Alpert 1994; Komatsu et al.
2015) i dospělců jiných hmyzích skupin (Mynhardt
& Wenzel 2010). Larvy žijí většinou volně
v substrátu, živí se jeho organickou složkou, která
může být různého rostlinného původu včetně
trusu obratlovců (Scholtz & Grebennikov 2005;
Micó et al. 2008; Komatsu et al. 2015). Velikostní

Obrázek 1: Goliathus orientalis Moser,
1909, foto O. Kouklík.

a barevná rozmanitost zlatohlávků je obrovská. Dorůstají velikostí od 8 do 110 mm
a najdeme u nich snad všechny barvy, jaké si dovedeme představit, matné odstíny i kovově
lesklé zbarvení (Scholtz & Grebennikov 2005). U velkého procenta druhů se vyskytují i různé
pohlavně dimorfní struktury, nejčastěji v podobě různých zbraní jako jsou rohy na hlavě a štítu,
otrněné a prodloužené tibie a tarsy, velké množství druhů je dimorfní i ve velikosti těla (Arrow
1951; Darwin 1871).
Zlatohlávci se od ostatních vrubounovitých poznají podle několika unikátních znaků. Přední
kyčle jsou konicky protažené směrem od těla. Ramenní oblast krovek je opřená o vyčnívající
mesepimeron. Mandibuly jsou silně deskloritozavané skryté pod klypeem, v klidu kryté
i ostatními částmi ústního ústrojí. Obdobně je tomu i u labra. Tykadla jsou 10ti článková,
10

poslední tři články jsou lamelovité a tvoří tykadlovou paličku. Pygidium je viditelné,
propygidium je nehybné a pevně spojené s análním sternitem. Na posledním chodidlovém
článku jsou vždy dva téměř stejné drápky (Krikken 1984). Dalším znakem je styl letu a k němu
uzpůsobená morfologie krovek. Během letu totiž krovky neotvírají jako ostatní brouci. Krovky
jsou ve švu pevně spojeny a během letu jsou pouze lehce nadzvednuty. Křídla jsou poté
vysunuta výřezem na laterálním okraji krovek. Podobně uzpůsobené krovky najdeme v čeledi
Scarabaeidae ještě např. u vrubounů rodu Scarabaeus Linnaeus, 1758 nebo Gymnopleurus
Illiger, 1803 (Šípek et al. 2016), mimo čeleď vrubounovitých takto létají i někteří krasci
(Buprestidae) nebo nosatci (Curculionidae)(Frantsevich 2012b). Od těch se ovšem liší
způsobem, jakým otvírání a zavírání krovek ovládají (Frantsevich 2012a). Larvy zlatohlávků
poznáme od larev ostatních listorohých podle způsobu pohybu. Zatímco většina larev leze po
hladkém povrchu normálně ventrální stranou dolů a pohybuje se pomocí končetin, larvy
zlatohlávků se obrací na dorzální stranu a pohybují se pomocí řad tuhých sét na příčných
lobech tělních článků a peristaltického pohybu těla. Dalším spolehlivým znakem je splynutí
9. a 10. abdominálního článku (Scholtz & Grebennikov). Žádná z výše uvedených
morfologických apomorfií ale bohužel neplatí univerzálně pro všechny zástupce skupiny.
Zjednodušeně se dá říci, že výše jmenované platí především pro vlastní zlatohlávky (Cetoniini
sensu stricto) zatímco u zdobenců a tribů Valgini a Microvalgini uvedené znaky nejsou vyvinuty.

3.1.1 Klasifikace zlatohlávků
Názorů na klasifikaci zlatohlávků je hned několik (tab. 1). Krikken (1984) a z něj vycházející
Krajčík (1998, 1999) uvádějí zlatohlávky jako samostatnou čeleď Cetoniidae, kterou dále dělí na
tři podčeledi obsahující několik tribů: Cetoniinae (10 tribů), Trichiinae (5 tribů) a Valginae
(2 triby). Další autoři dávají zlatohlávkům status podčeledi (Cetoniinae), ovšem s různými
názory na vnitřní uspořádání skupiny. Např. Holm (1992) považuje výše zmíněné skupiny
(Cetoniinae, Trichiinae, Valginae) za samostatné podčeledi v rámci čeledi Scarabaeidae
a podčeleď Cetoniinae dělí pouze na 4 triby. V knize Handbook of zoology (Beutel & Leschen
2005) se listorohým broukům věnují Scholtz & Grebennikov (2005), kteří dělí podčeleď
Cetoniinae na dva triby: Cetoniini, dále dělený na deset subtribů a Trichiini s pěti subtriby.
U obou skupin subtriby odpovídají tribům použitým v práci Krikkena (1984). Samostatně
zůstává v jejich pojetí podčeleď Valginae. Současně nejvíce používaná klasifikace zlatohlávků
dělí podčeleď Cetoniinae na 12 tribů (10 subtribů podle Handbook of zoology a dále triby
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Tabulka 1: Srovnání klasifikace zlatohlávkovitých brouků dle vybraných autorů.

Trichiini a Valgini) (Ratcliffe 2002). Poslední výzkumy (např. Šípek & Král 2012) chápou skupinu
jako podčeleď Cetoniinae obsahující 17 tribů, čili zachovávají Krikkenovy (1984) subtriby ale
upouštějí od používání termínů „Valginae“ a „Trichiinae“ vzhledem k jejich nejasnému
fylogenetickému postavení (viz níže). V této práci jsem se rozhodl použít vyšší taxonomii
skupiny dle práce Šípek & Král 2012, příslušnost jednotlivých druhů do tribů a subtribů ovšem
používám dle Krajčíka (1998, 1999) z důvodu druhové neúplnosti práce Šípek & Král 2012.

3.1.2 Fylogeneze zlatohlávků
Jak již bylo zmíněno, zlatohlávci díky svým někdy až neuvěřitelným tělesným proporcím patří
mezi amatérskými entomology a chovateli exotického hmyzu mezi jedny z nejoblíbenějších
brouků. Proto je vcelku zajímavá skutečnost, že se ještě téměř nikdo řádně nevěnoval jejich
fylogenetickým vztahům uvnitř skupiny. Vztahy zlatohlávků s ostatními skupinami
vrubounovitých brouků jsou momentálně vcelku zřejmé i tak ale existují dvě různé hypotézy.
Hunt et al. (2007) pokládá zlatohlávky za bazální větev sesterskou ostatním pleurostiktním
vrubounovitým. Mladší studie již ovšem považují zlatohlávky za poměrně odvozenou skupinu
sesterskou větvi obsahující nosorožíky (Dynastinae) a různodrápníky (Rutelinae)(např. Ahrens
et al. 2014; Bocak et al. 2014). V každém případě se jedná o jasně monofyletickou skupinu a její
náležitost k pleurostiktním vrubounovitým je nepopiratelná.
Vztahy uvnitř skupiny již tak jasné nejsou, právě naopak. V recentních výzkumech byly
publikovány výsledky molekulárních analýz (geny 28S rRNA, COI a 16S rRNA) doplněné
o morfologická data ilustrující mechanismus letu zlatohlávků (obr. 2)(Šípek et al. 2016). Toto
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Obrázek 2: Fylogeneze zlatohlávků dle Šípka et al. (2016), šipkami vyznačena pozice tribu Goliathini.
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byla první práce zkoumající fylogenezi zlatohlávků za použití molekulárních dat napříč celou
skupinou. Ačkoliv studie částečně potvrdila výsledky předchozích morfologických larválních
prací (Micó et al. 2008), např. polyfylii skupiny zdobenců zahrnující triby Trichiini, Platygeniini,
Cryptodontiini, Incaini a Osmodermatini a para- či polyfylii pěti z deseti tribů Cetoniinae sensu
stricto, nebyly vnitřní vztahy pravých zlatohlávků doposud uspokojivě rozřešeny. Dřívější
moderní fylogenetické výzkumy se zabývaly spíše jednotlivými skupinami zlatohlávků (Orozco
& Philips 2010; Philips et al. 2016; Mynhardt & Wenzel 2010; Lee et al. 2015). Nejasné vztahy
panují i v případě zájmové skupiny této práce, tribu Goliathini (viz kapitola 2.1.3)).

3.1.3 Tribus Goliathini
Tribus Goliathini byl ustanoven Krikkenem (1984) na základě přítomnosti často až extrémních
sekundárně dimorfních struktur u většiny zástupců. Patří sem ale i druhy, které žádný výrazný
pohlavní dimorfismus nevykazují a pro které se zatím nepodařilo najít uspokojivé
synapomorfní znaky, které by podpořily existenci celé skupiny. Tento tribus získal své jméno
dle jedněch z největších brouků na světě, afrických goliášů (rod Goliathus Lamarck, 1801).
Tribus Goliathini je tradičně rozdělován na čtyři skupiny: Afrotropický subtribus Goliathina
obsahující 5 rodů, orientální/palearktický subtribus Dicronocephalina zahrnující rody
Platynocephalus Westwood, 1854 a Dicronocephalus Hope, 1837, subtribus Ichnestomatina
s jediným, nominotypickým rodem Ichnestoma Gory & Percheron, 1833, endemický pro
Kapskou oblast a rodově nejpočetnější, orientální/afrotropický subtribus Coryphocerina, jehož
dva rody se vyskytují i ve střední Americe (Krikken 1984). Toto rozdělení na subtriby podpořila
i v předchozí kapitole zmíněná fylogenetická analýza (Šípek et al. 2016), která ovšem
neshledala tribus jako monofyletickou skupinu. Subtribus Goliathina vyšel zcela nepříbuzný
ostatním subtribům této skupiny (Šípek et al. 2016). Tuto skutečnost podpořil
i recentní výzkum potravních návyků larev rodu Goliathus, které se liší od ostatních skupin
nutnou přítomností proteinové složky potravy pro zdárné dokončení vývoje (Vendl a Šípek
2016).
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Obrázek 3: Obecný habitus larvy zlatohlávkovitého brouka, H – hlava, L – končetiny,
1-3 – hrudní články, I-X – zadečkové články.

3.2 Larvy zlatohlávků
U zlatohlávků nalezneme typickou scarabaeoidní larvu neboli ponravu, která tvarem těla
připomíná písmeno U nebo C (obr. 3). Hruď a zadeček nejsou téměř vůbec sklerotizované,
kutikula je měkká a schopná roztažení v průběhu instaru. Všechny tři hrudní a abdominální
články I-VIII jsou rozděleny na příčné prstence, tzv, subloby, nicméně jejich přesné vymezení
a příslušnost k jednotlivým tělním článkům zůstává předmětem sporů (Böving 1936; Ritcher
1966). Dýchací otvory (spirakula) se nacházejí na druhém hrudním článku (jsou ale vizuálně
natlačena na první hrudní článek) a na prvních osmi abdominálních článcích. Končetiny jsou
složeny z pěti článků, přičemž poslední končetinový článek (pretarsus) je velmi variabilní ve
15

velikosti i tvaru. Hlavová kapsule je silně sklerotizovaná, tykadla jsou čtyřčlánková. Na ventrální
straně mandibul se nalézá zvlněný stridulační aparát, na dorsální straně maxil najdeme řadu
stridulačních zubů, pomocí kterých larvy dokážou poměrně silně stridulovat (Scholtz
& Grebennikov 2005). Larvy zlatohlávků během vývoje procházejí třemi larválními instary
(L1-L3). Téměř po celý život žijí zahrabané v živném substrátu, pouze těsně před kuklením
často vylézají na povrch a hledají místo s lepšími podmínkami ke kuklení (tzv. wandering
fáze)(McMoningle 2012). Před samotným kuklením si larva vytvoří z okolního substrátu
a výměšků střeva kokon, který kuklu chrání před případným nebezpečím. U larev zlatohlávků
najdeme poměrně velké množství potravních strategií. Larvy goliášů jsou částečně dravé
(Vendl & Šípek 2016), larvy druhu Hypselogenia geotrupina (Billberg, 1817) nebo rodu
Campsiura Hope, 1831 jsou koprofágní (De Palma a Di Gennaro 2017; Komatsu et al. 2015),
dospělci rodu Dicronocephalus Hope, 1837 vytvářejí pro larvy potravní kouli z listí (Šípek et al.
2008). Larvy zdobenců (tribus Trichiini), páchníků (tribus Osmodermatini) i některých
zlatohlávků nalezneme v trouchnivém dřevě. Larvy rodu Cremastocheilus Knoch, 1801 nebo
některých druhů rodu Euphoria Burmeister, 1842 či Potosia Mulsant & Rey, 1871 jsou
myrmekofilní (Puker et al. 2015). Některé druhy z tribu Gymnetini jsou nájemníky termitích
hnízd. Počátky studia larvální morfologie skupiny Scarabaeoidea sahají do první poloviny
19. století. V současné době je popsáno larvální stádium přibližně 200 druhů zlatohlávkovitých
brouků v cca 100 rodech (Šípek & Král 2012; Vendl et al. 2014).

3.2.1 Morfologie larev
Následující text má sloužit jako obecný popis morfologie larve zlatohlávkovitých a je založen
především na již publikovaných údajích z prací Bövinga (1936), Ritchera (1966), Sawady 1991
a Šípka (2005). Nové poznatky získané v této práci zde jsou zohledněny až v následujících
kapitolách práce.
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Obrázek 4: Kranium, Eudicella colmanti, A – tykadla, AES – anteriorní epikraniální séty,
AFS – anteriorní frontální séty, AKS – anteriorní klypeální séty, ALS – apikální labrální séty,
AOLS – séty apikálního okraje labra, DES – dorso-epikraniální séty, E – epikranium, EES – exteriorní
epikraniální séty, EFS – exteriorní frontální séty, EKS – exteriorní klypeální séty, ELS – exteriorní
labrální séty, ES – epikraniální šev, F – čelo (frons), FS – frontální šev, L – labrum, PES – posteriorní
epikraniální séty, PFS – posteriorní frontální séty, PK – postklypeus, PLS – posteriorní labrální séty,
PMLS – paramediální labrální séty, PRK – preklypeus, S – stemmata, SB – sensorické body na
posledním tykadlovém článku.

Kranium
Kranium (obr. 4) je kulaté, čelně zploštělé. Barva přechází od žlutavé přes hnědou, tmavě
hnědou až po černou barvu. Struktura krania přechází od hladké až po hrubou, převážně
vrásčitou strukturu. Na epikraniu (E) nalezneme několik skupin sét, jsou to dorsální (DES),
posteriorní (PES), anteriorní (AES) a exteriorní epikraniální séty (EES). Epikranium je rozděleno
na dvě poloviny epikraniálním švem (ES) a od trojúhelníkovitého čela (frons, F) je odděleno
různě tvarovanými frontálními švy (FS). Frontální šev může být lehce konvexní, rovný, konkávní
nebo bisinuátní. Na čele se nacházejí posteriorní (PFS), exteriorní (EFS) a anteriorní frontální
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séty (AFS). Klypeální šev (KS) od sebe dělí čelo a klypeus (K), který je rozdělený na
sklerotizovaný postklypeus (PK) a méně sklerotizovaný, světlejší preklypeus (PRK). Na klypeu se
nacházejí anteriorní (AKS) a exteriorní (EKS) klypeální séty. Na klypeus nasedá labrum (L), jehož
přední okraj může být konvexní, konkávní nebo dvakrát vykrojený. Na labru najdeme labrální
séty anteriorní (ALS), exteriorní (ELS), posteriorní (PLS), paramediální (PMLS) a séty na
apikálním okraji labra (AOLS). Na ventrální straně labra se nachází důležitý smyslový orgán
larev, epipharynx (viz níže). Tykadla (A) larev zlatohlávků jsou bez sét a složená ze čtyř článků.
Poslední článek nese na dorzální i ventrální straně různý počet senzorických políček (SP), na
třetím článku najdeme jedno senzorické políčko na výrazném výrůstku. Na epikraniu
nalezneme v blízkosti kořenů tykadel různě vyvinuté larvální zrakové orgány – stemmata (S)
(Böving 1936; Ritcher 1966; Sawada 1991).

Epipharynx
Epipharynx (obr. 5) je soubor struktur na ventrální straně labra zasahující i na ventrální stranu
klypeu. Hlavními částmi epipharyngu jsou haptolachus (H), paria, pedium (P), haptomerum
a korypha (C). Haptolachus se nachází v medio-posteriorní části epipharyngu a najdeme na
něm několik důležitých smyslových struktur. Od zbytku epipharyngu je oddělen tormami a je
složen z nesií, senzil a struktury zvané crepis (CR). Nesia jsou více čí méně sklerotizovaný útvar
mezi tormami. U většiny zástupců čeledi Scarabaeidae se nacházejí tyto destičky dvě,
sklerotizovaná destička a sensorický kužel (SC)(Ritcher 1966). U zlatohlávků zůstává zachován
pouze sensorický kužel (druhé nesium) a před ním či latero-mediálně od něj je umístěno slabě
až středně sklerotizované třetí nesium (plate-shaped sclerome, PS). Sensorický kužel je
povětšinou dobře vyvinutý, může ale být i značně redukovaný. Tvar druhého nesia je kuželovitý
nebo vejčitý a na apikálním konci nese čtyři senzily. Na haptolachu se nachází další čtyři
(výjimečně více) senzily (HS), dvě umístěny posteriorně od senzorického kuželu, zbylé se
nacházejí na levém okraji haptolachu u terminální části levé chaetoparie. krepis se nachází
pouze u tribu Valgiini. Tormy jsou asymetrické, silně sklerotizované struktury na koncích
klypeálního švu, pouze u tribu Valgiini jsou tormy symetrické a přímo navazují na krepis
(citace). Dexiotorma (DT) je po celé délce přímá, tenká či silná, pouze u tribu Trichiini je na
konci zahnutá směrem dopředu (Sawada 1991). Laeotorma (LT) je kratší než dexiotorma, často
úplně redukovaná. Pternotormy (PTD, LTD) jsou dobře vyvinuté, u dexiotormy menší než
u laeotormy.
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Obrázek 5: Epipharynx, Mecynorhina oberthueri, ACP – acanthoparia, CHP – chaetoparia,
CL – clithra, DT – dexiotorma, H – haptolachus, HS – senzily na haptolachu, LT – laeotorma,
LTD – pternotorma laeotormy, P – pedium, PTD – pternotorma dexiotormy, PS – třetí nesium
(plate-shaped sclerome), SC – sensorický kužel (druhé nesium, sence cone), Z – zygum, ZS – senzily
na zygu.

Paria jsou oblasti na obou stranách epipharyngu, řídce či hustě pokryté krátkými i dlouhými
sétami. Akanthoparia (ACP) jsou okraje epipharyngu s řadou odzadu se prodlužujících sét,
často s velkou bází. Tyto séty můžou být posunuté mírně od okraje směrem ke středu
epipharyngu. Chaetoparia (CHP) jsou části parií pokrytá vlasovitými setami, jejichž velikost se
zvětšuje směrem od krajů k pediu (holá oblast uprostřed epipharyngu). Séty chaetoparie
zasahují většinou až za tormy, pouze u Trichiini sahají jen k tormám. Chaetoparie od pedia
odděluje řada typologicky odlišných, dlouhých a silných sét. V některých případech je
anteriorně od haptolachu přítomna skupina krátkých, chlupovitých sét. Pedium je centrální
část epipharyngu, primárně holá, ve většině případů jsou ale přítomny jednotlivé vlasovité
séty.
Medioanteriorní oblast epipharyngu se nazývá haptomerum. Složeno je ze zyga (Z), skupiny
sensil (ZS) a řadou krátkých, silných set. Kompletně chybí u Valgiini (Sawada 1991). Zygum je
kuželovitě vystupující, široký výběžek se skupinou šesti až osmi senzil na svém vrcholu. Senzily
mohou být buď na ploše zyga, nebo umístěné na drobném výrůstku na špici. U Trichiini vybíhá
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Obrázek 6: Mandibuly, Argyrophegges kolbei, A – levá mandibula, ventrální pohled, B – pravá
mandibula, dorsální pohled, AMS – séta apikálního okraje mandibuly, CA – calyx,
DMS – dorso-molární séty, DL - distální loby, PA - , PTA - , S1-4 – zuby mandibul, SA – stridulační
aparát, SVH – séty ventrální hrany mandibuly, VA – ventrální asperity, VMS – ventro-molární séty,
VP – ventrální výběžek.

zygum na svém vrcholu v zubovitý výběžek, tylus (T), který přerušuje řadu krátkých, silných
konických sét na vnitřním okraji zyga (Sawada 1991). Přední okraj zyga dosahuje k přednímu
okraji epipharyngu.
Korypha je frontální část epipharyngu, z obou stran ohraničená klithry (CL), ty chybí u Trichiini
a Valgini. Pokud klithra chybí, korypha je nevýrazná a spojená s latrálními oblouky
epipharyngu. Tím vzniká rovný či lehce konkávní tvar předního okraje labra přítomný
u Trichiinae a Valginae (Böving 1936; Ritcher 1966; Sawada 1991).

Mandibuly
Mandibuly (obr. 6) jsou velmi dobře sklerotizované, asymetrické. Levá mandibula nese
zpravidla čtyři zuby, u Trichiini je počet zubů redukován na tři (Ritcher 1966; Sawada 1991).
Pravá mandibula nese tři zuby, druhý a třetí zub mohou být od sebe nerozlišené. U Trichiini
jsou zuby pravé mandibuly redukovány na dva (Ritcher 1966; Sawada 1991). S výjimkou
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Obrázek 7: Maxily a labio-hypopharyneniální komplex, Ichnestoma strumpheri, C – kardo, G – galea,
GU – galeální uncus, HS – hypopharyngální sklerom, L – lacinia, LL – laterální loby hypopharyngu, LU
– unci na lacinii, MP – maxilární palpus, S – stipes, SZ – stridulační zuby, TV – trunkátní výběžek.

u Valgini jsou na obou mandibulách přítomny dorsomolární (DMS) i ventromolární (VMS) séty.
Na ventrální straně mandibul je přítomen různě vyvinutý stridulační aparát (SA) složený
z příčných hřebenů, který může i úplně chybět. Na bázi ventrální strany mandibul se nachází
ventrální výběžek (VP), který je spárovaný s laterálními loby hypopharyngálního skleromu.
Na povrchu mandibuly u její báze jsou vyvinuty drobné zubovité výběžky kutikuly (ventrální
zdrsnění, „ventral asperities“, VA), které můžou zasahovat až na ventrální výběžek (Böving
1936; Ritcher 1966; Sawada 1991).

Maxily
Maxily (obr. 7) jsou symetrické, složené z Karda (C), stipitu (S), galey (G), lacinie (L)
a maxilárního palpu (MP). Kardo je čtvercovité, rozdělené na subkardo a alakardo a sloučené
s labacorií, která spojuje maxilu s labiem (LB). Stipes je též čtvercovitý, rozdělený na parastipes
a prestipes. Je sloučený s palpiferem (P), na který nasedá maxilární palpus. Na stipitu se
nacházejí stridulační trny (SZ), spolupracující se stridulačním aparátem na ventrální straně
mandibul. Počet trnů je nejčastěji mezi čtyřmi až osmi, výjimečně může být trnů více, pouze
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u Valgini úplně chybí (Sawada 1991). Tvarově jsou trny značně diversifikované, rozeznáváme
krátké, bazálně ztlustlé trny, dlouhé ostré trny, tupé tuberkuly, případně i kombinaci několika
typů u jednoho druhu. Galea a lacinia jsou sloučené, ale se stále viditelným švem. Galea nese
na špici jediný, sklerotizovaný tub zvaný galeální uncus (GU). Lacinie je zakončená dvěma
takovými sklerotizovanými výběžky, jedním menším a jedním větším (LU). U Valgini tyto zuby
chybí, přítomen je pouze galeální uncus (Böving 1936; Ritcher 1966; Sawada 1991).

Hypopharynx
Hypopharynx (obr. 7) je příčná, ve střední časti velmi silně sklerotizovaná struktura pevně
nasedající na labium. Její centrální část zapadá mezi vnitří bazální výběžky mandibul a rámuje
tak vyústění přední části trávicí trubice. Centrální sklerotizovaná část se nazývá
hypopharyngální sklerom (HS) a na pravé straně nese asymetrický trunkátní výběžek (TV).
Pouze u Valgini tento výběžek chybí a sklerom je víceméně symetrický (Ritcher 1966; Sawada
1991). Na obou stranách skleromu jsou nesklerotizované, téměř membranózní laterální loby
(LL), za kterými se nachází hypopharyngální fossa, která komunikuje s ventrálním výběžkem
mandibul (Böving 1936; Ritcher 1966; Sawada 1991).

Končetiny
Končetiny (obr. 8) larev jsou složeny z pěti dobře rozlišených článků. První článek, kyčel (coxa),
je nejdelší ze všech článků. Další tři články, příkyčlí (trochanter), stehno (femur) a tibiotarsus
jsou přibližně stejně velké. Poslední článek zvaný pretarsus. Nabývá různých velikostí, tvarů
i stupňů sklerotizace. U subtribu Goliathina a tribů Trichiini a Valgini nalezneme dobře
sklerotizovaný, srpovitě zahnutý ostrý pretarsus se dvěmi sétami na bázi. Větší množství druhů
vlastní slabě sklerotizovaný, kónický pretarsus s velkým množstvím sét na apikální polovině
zakončený drobným drápkem. U tribu Osmodermatini najdeme silně redukovaný,
sklerotizovaný pretarsus. Asi nejčastějším typem je kónický, tupě zakončený článek bez drápku
se čtyřmi až šesti sétami (Böving 1936; Ritcher 1966; Sawada 1991).
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Obrázek 8: Končetina 3. páru nohou, Mecynorhina savagei, C – kyčel (coxa), F – stehno (femur),
P – pretarsus, TB – tibiotarsus, TR – příkyčlí (trochanter).

Thorax a abdomen
Tělo larev se skládá ze tří hrudních a deseti zadečkových článků. Všechny tři hrudní články
a zadečkové články I – VIII jsou rozděleny na příčné prstence, tzv. subloby. Jejich členění ovšem
doposud není zcela vyřešeno. Podle Bövinga (1936) je prothroax tvořem jedním lobem
a thorakální spirakulum tedy leží na prvním mesothorakálním lobu. Ritcher (1966) tvrdí, že
thorakální spirakulum náleží k protohoraxu, protože Bövingův první lob mesothoraxu považuje
ještě za prothorax. Devátý a desátý abdominální článek splývá v jeden s výjimkou Trichini
a Valgini. Na druhém (ačkoli vizuelně se zdá na prvním) hrudním článku a na zadečkových
článcích I – VIII se nachází vždy po jednom páru dýchacích otvorů – spirakul (obr. 9). Hrudní
spirakulum (HS) je otevřené směrem k zadečkovým článkům, zadečková spirakula (ZS) jsou
otevřená na druhou stranu. Spirakulum je tvořeno dýchací destičkou (DD) ve tvaru velkého C,
která je perforována velkým množství drobných pórů (DP). Ramena destičky tvoří tzv. bullární
ústí (BU). V centrální části se nachází samotná bulla (B) a spirakální šev (SS). Na ventrální straně
desátého zadečkového článku se nachází tzv. rastr. Na apikálním konci těsně před análním
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švem se může nacházet palidium (PL) tvořené silně modifikovanými setami, tzv. pali. Lysá
oblast obklopená palidiem se nazývá septula (S). Palidium je obklopeno krátkými, silnými
sétami i dlouhými vlasovitými chlupy. U některých druhů se zde vyskytují krátké až středně
dlouhé, silné, na konci zahnuté séty (tzv. hamátní séty)(Böving 1936; Ritcher 1966; Sawada
1991).

Chaetotaxie larev
Larvy zlatohlávkovitých brouků jsou bez
výjimky alespoň mírně ochlupené. Je to
morfologická adaptace k životu v substrátu
(Ritcher 1966). Míra ochlupení je závislá
právě na druhu substrátu, ve kterém larvy
žijí. Larvy žijící v tvrdším, sypkém substrátu
jako je trouchnivé dřevo v dutinách stromů,
případně v měkké hrabance, nepotřebují
být zdaleka tak hustě ochlupené jako druhy
vyvýjející se v jemném, sypkém písku či
v tvrdé zemi (rod Ichnestoma, Perissinotto
et al. 1999). Na těle larev najdeme velké
množství různých typů sét. Na Kraniu

Obrázek 9: Spirakulum, Mecynorhina savagei,
B – bulla, BU – bullární ústí, DD – dýchací
destička, DP – dýchací póry, SS – spirakální šev.

rozlišujeme dlouhé či středně dlouhé
vlasovité séty a velmi krátké, minucézní séty. Nejvýrazněji modifikované séty nalezneme na
rastru. Palidium, pokud je přítomno, je tvořeno sétami zvanými pali. Ty jsou krátké, silné,
různého tvaru – kónické, apikálně uťaté, sloupovité, kopinaté, apikálně rozšířené nebo
trnovité. U některých druhů se na rastru vyskytují apikálně zahnuté séty, tzv. hamátní séty.
Dlouhé chlupy na posledních zadečkových článcích jsou ve většině případů rovné. U rodu
Ichnestoma jsou tyto séty spirálovitě zakroucené, u larev rodu Anoplocheilus nalezneme séty
apikálně zploštělé (Böving 1936; Ritcher 1966; Sawada 1991).
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4

Metodika a materiál

4.1 Larvální materiál
V morfologické části této práce byly zkoumány třetí larvální instary 86 druhů zlatohlávkovitých
brouků (tab. 2) reprezentujících všechny tři bývalé podčeledi (Cetoniinae, Trichiinae
a Valginae) a zástupce 12 tribů náležejících do této skupiny (viz níže). V závorkách je uveden
počet druhů náležejících do daného tribu zkoumaných v této práci. Skupiny, které nejsou
zvýrazněny, nejsou v datasetu zahrnuty a zde jsou představeny pro celkový přehled:

Cetoniini (4)

Phaedimini (0)

Cremastocheilini (2)

Platygeniini (0)

Cryptodontini (0)

Schizorhinini (3)

Diplognathini (6)

Stenotarsini (0)

Goliathini (57)

Taenioderini (3)

Gymnetini (3)

Trichiini (2)

Incaini (1)

Valgini (1)

Microvalgini (0)

Xiphoscelidini (1)

Osmodermatini (3)

Druhy zahrnuté do této práce byly vybrány tak, aby pro co nejvíc taxonů byl k dispozici i vzorek
DNA či publikovaná sekvence genů pro mitochondriální geny COI, 16S a jaderného genu 28S,
z důvodu následné komparace morfologických a molekulárních dat. Z uvedeného počtu
studovaných taxonů patří do tribu Goliathini 57 druhů (tab. 2), ostatní triby jsou zastoupeny
1-6 druhy. Jako outgroup byli zvoleni zástupci tribů Valgini a Trichiini, čili taxony dříve řazené
do samostatných podčeledí (Krikken 1984). Vzhledem k zaměření práce či k nedostupnosti
larválního materiálu nebyly v této práci zkoumány larvy tribů Microvalgini, Cryptodontni,
Platygenini, Phaedimini a Stenotarsini. Vzorky larev byly získávány od amatérských chovatelů,
odchovem dospělých stádií v entomologických chovech PřfUK. Část vzorků byla získána přímo
v přírodě odchytem imag a následným odchováním larev. Identita
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Tabulka 2: Seznam druhů použitých v této práci a jejich klasifikace dle Krajčíka (1998, 1999).
V pravém sloupci je vyznačeno složení jednotlivých datasetů.
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larev Xiphoscelis schuckardi byla povtrzena
srovnáním

s

COI

sekvencí

dospělců

nalezených ve stejné lokalitě. Většina larev
byla získána z larvální sbírky PřF UK, jejimž
kurátorem je školitel práce Mgr. Petr Šípek,
Ph.D. Chov dospělců probíhal v plastových
nádobách o objemu 5-30 litrů, box byl vždy
do tří čtvrtin výšky naplněn chovným
substrátem (viz níže). Larvy byly chovány
v plastových kelímcích o objemu 250-1000
ml, vždy po jednom kusu na kelímek
z důvodu

příležitostného

kanibalismu

Tabulka 3: Postup přípravy materiálu pro
fotografování skenovacím elektronovým
mikroskopem.

většiny druhů zlatohlávků z tribu Goliathini.
Dospělci byli krmeni krájeným ovocem,
nejčastěji banánem, a speciálním vitamínovým gelem, tzv. beetle jelly (Kingdom of beetles,
Taiwan). Larvy byly chovány ve směsi dubovo-bukové listovky, písku, hrabanky a trouchnivého
listnatého dřeva v poměrech odpovídajících potřebám jednotlivých druhů. Druhy vyžadující
proteinovou složku potravy (Fornassinius fornassini, Argyrophegges kolbei) byly přikrmovány
jednou týdně psími granulemi Frolic (Mars, Germany). Živé larvy byly smrceny čerstvě
odstavenou vařící vodou a následně uchovávány v Pampelově roztoku (4 díly ledové kyseliny
octové, 6 dílů 4% formaldehydu, 15 dílů 95% etanolu a 30 dílů destilované vody)(Winkler
1974). V tomto roztoku vzorky vydrží i několik let, aniž by ztmavly a rozpadly se, a jsou stále
vhodné k preparaci. Obrazová dokumentace probíhala na několika přístrojích. Makrostruktury
byly

foceny

fotoaparátem

Canon

EOS

70D

vybaveným

zvětšovacím

objektivem

Canon MP-E 65mm f/2,8, který umožňuje fotografovat struktury do velikosti 1-2 mm.
Fotografie byly zpracovávány softwarem Zerene stacker (Zerene systems LLC, Richland, USA)
a Adobe Photoshop CS6. Struktury byly následně studovány pomocí binokulární lupy Nikon
SMZ 745. Mikrostruktury ústního ústrojí byly fotografovány skenovacím elektronovým
mikroskopem SEM JEOL 6380 LV a mikroskopem HIROX RH-2000 (digitální mikroskop).
Ilustrační kresby byly vytvořeny pomocí kreslícího tabletu Wacom Intuos Pro S. Část materiálu
byla zpracována jako trvalé i dočasné preparáty. Jako médium pro trvalé preparáty posloužil
Liquide de Swan (Winkler 1974), dočasné preparáty byly na sklíčku s jamkou ponořeny do
glycerínu (C3H8O3) a pozorovány mikroskopem Olympus BX40. Struktury studované
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elektronovým mikroskopem byly nejdříve očištěny v ultrazvukové vaně SilverCrest a následně
na jeden den ponořeny v 10 % roztoku kyseliny mléčné (C3H6O3). Druhý den byly z kyseliny
vyjmuty a štětečkem očištěny od nečistot, poté následovalo konečně očištění v ultrazvukové
vaně. Takto očištěné struktury následně prošly alkoholovou řadou zakončenou acetonovou
lázní (tab. 3), poté byly na 3-4 hodiny přeneseny do exikátoru. Takto připravené vzorky se
mohly nalepit na hliníkové terčíky a po pozlacení byly připravené k prohlížení v mikroskopu.

4.2 Morfologická analýza
Pro analýzu larvální morfologie byly využity larvy 3. instaru (L3). Od většiny druhů byly detailně
studovány 3 kusy, pouze u druhů, kde se nepodařilo sehnat více exemplářů, bylo studovaných
kusů méně. Morfologická analýza materiálu byla zpracována v programu Mesquite 3.2
(Maddison & Maddison 2017) formou matice larválních znaků, kdy každý znak má 2-8 (0-7)
možných stavů.
Během morfologické analýzy byla sledována morfologie celkem 77 předem vytipovaných
znaků. Část znaků byla převzata z morfologických analýz larev rodu Coelocorynus Kolbe, 1895
(Šípek et al. 2009) a z fylogenetické analýzy zlatohlávkovitých od Micó et al. (2008). Zbylé znaky
byly ustanoveny dle práce Sawady (1991) i v průběhu analýzy. Největší množství znaků se
nachází na hlavové kapsuli a ústním ústrojí (63). 24 znaků z použité matice se nachází na
kraniu, 20 znaků na epipharyngu, 14 znaků na mandibulách, 5 znaků na hypopharyngu, 6 znaků
na končetinách a 8 znaků na těle. Na kraniu byla studována např. barva a struktura krania, tvar
frontálního švu, počet senzorických bodů na dorzální i ventrální straně tykadla, tvar klypeu
nebo chaetotaxie krania. Na epipharyngu byl studován tvar senzorického kuželu, přítomnost
a tvar třetího nesia, chaetotaxie epipharyngu, tvar zyga a přítomnost a počet senzil na jeho
vrcholu. Na mandibulách mě zajímal počet zubů, přítomnost zubu na vnější straně mandibul,
tvar stridulačního aparátu na ventrální straně mandibul, počet příčných hřebenů na
stridulačním aparátu nebo rozsah kutikulárních zubovitých výrůstků na ventrální straně
mandibul. Na hypopharyngu byl sledován hlavně počet a tvar stridulačních zubů na maxilách,
na těle byl zkoumán tvar pretarsu, chaetotaxie rastru či tvar a velikost spirakul.
Názvosloví a morfologické termíny použité v této práci jsou převzaty z jedněch
z nejdůležitějších a nejobsáhlejších prací o larvální morfologii čeledi Scarabaeidae: Description
of the larva of Plectris aliena Chapin and explanation of new terms applied to the epipharynx
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and raster (Böving 1936), White grubs and their allies: a study of North American scarabaeoid
larvae (Ritcher 1966) a Morphological and phylogenetical study on the larvae of Pleurostict
Lamellicornia in Japan (Sawada 1991).

4.3 Interpretace morfologických dat a fylogenetické analýzy
Pro co nejpřesnější interpretaci zjištěných morfologických znaků byla morfologická
data porovnána s výsledky fylogenetckých analýz vytvořených na základě sekvencí
DNA, které byly se souhlasem autorů k dispozici ve výzkumném týmu školitele
a v databázi GenBank (NCBI). Pro vznik tohoto stromu byly použity sekvence dvou
mitochondriálních (COI a 16S) a jednoho jaderného (28S) genu. Cytochrom oxidáza I je
standartní a v molekulárních analýzách hmyzu téměř všemi používaný marker, který je
díky svým vlastnostem vhodný pro rozlišování populací či jednotlivých druhů. 16S je
ribosomální gen ve fylogenetice také velmi často používaný. Díky své variabilitě je
vhodný na vnitrorodové i mezirodové fylogenetické analýzy. Gen 28S je jaderný gen
podléhající pomalejší evoluci, na rodové úrovni je poměrně málo variabilní, je ovšem
velmi vhodný pro určení fylogenetických vztahů mezi vyššími skupinami (triby, čeledě).
Použití těchto tří genů umožňovalo využití již publikovaných sekvencí z databáze
GenBank (NCBI) (např. z práce Šípek et al. 2016).
1. cox1 = cytochrom oxidáza 1
Délka 825 bp (bp = base pair, počet bazí)
Použité primery:
stev_jerryF (5′-CAACATYTATTYTGATTYTTTGG-3′)
stev_patR (5′-GCACTAWTCTGCCATATTAGA-3′)
(Timmermans et al. 2010)
2. 16S = 16S ribosomal RNA (rrnL)
Délka alignmentu 507 pozic, rozsah sekvencí 495 – 507 bp
Použité primery:
16Sar (5′-CGCCTGTTTAACAAAAACAT-3′)
16S B2 (5′-CTCCGGTTTGAACTCAGATCA-3′)
(Simon et al. 1994)
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3. 28S = 28S ribosomal RNA
Délka alignmentu 665 pozic, rozsah sekvencí 645 – 659 bp
Použité primery:
DD (5′-GGGACCCGTCTTGAAACAC-3′)
FF (5′-TTACACACTCCTTAGCGGAT-3′)
(Monaghan et al. 2007)

Alignmenty sekvencí jednotlivých genů vytvořených za pomocí algoritmu „Geneious“
a následný konkatenát všech tří úseků byl zkompletovány v programu Geneious
(http://www.geneious.com, Kearse et al. 2012). Výsledný dataset zahrnuje 67 taxonů, pro
které byly k dispozici morfologická i molekulární data. Pro sestavení molekulárního datasetu
musely být některé taxony obsažené v morfologické matici nahrazeny molekulárním vzorkem
příbuzného druhu ze stejného rodu, protože pro konkrétní exemplář nebyl k dispozici materiál
vhodný pro molekulární postupy. Jedná se o druhy (vlevo vzorek pro morfologii, vpravo pro
molekulární analýzy):
Compsocephalus dmitriewi / C. kachowskii Olsufiew, 1902
Dicronocephalus walichii / D. adamsi Pascoe, 1863
Rhinocoeta armata / R. maraisi Holm, 1992
Scaptobius caffer / S. capensis (Gory & Percheron, 1833)
Euselates cineracea / E. antennatus (Wallace, 1867)
Software PartitonFinder v2.1.1 (Lanfear et al. 2017) byl použit na nalezení vhodných
substitučních modelů pro jednotlivé geny. V případě genu cox1 byly hledány modely pro
jednotlivé tři pozice v kodonech. Pro kalkulaci bylo využito kritérium AICc (corrected Akaike
Information Criterion) a algoritmus „greedy“. Výsledné modely určené programem
PartitionFinder pro analýzu v programu MrBayes:
cox1 (1. pozice) GTR+I+G
cox1 (2. pozice) GTR+I+G
cox1 (3. pozice) HKY+I+G
16S GTR+I+G
28S GTR+I+G

4.3.1 Fylogenetická analýza
Pro potřeby srovnání larvální morfologie a vývojových vztahů skupiny byly analyzovány
3 nezávislé skupiny datasetů. Nejprve byla vytvořena fylogenetická hypotéza na základě použití
čistě larválních znaků, pak na základě molekulárních dat a následně byly oba datasety
zkombinovány a analyzovány jako celek.
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Morfologické datasety:
Byly testovány tři různě obsáhlé morfologické datasety (lišící se pouze v počtu zahrnutých
taxonů): 1) morfologická matice zahrnující znaky pro všech 86 studovaných taxonů,
2) morfologická matice pro plný počet taxonů s vynecháním druhu Inca clatharata (Olivier,
1792). Tento druh představoval ve většině předcházejících studií i našich primárních analýz
prvek, který významnou měrou snižoval statistické podpory či nabourával topologii stromu
(Micó et al. 2008; Šípek et al. 2016, patrně díky efektu long branch atraction). Jelikož se
nejednalo o druh, který by byl pro naší zájmovou skupinu důležitý, byl tento druh vynechán
z následujících datasetů. 3) dataset zahrnující všechny taxony, pro které byl k dispozici
morfologický i genetický vzorek nebo adekvátní sekvence v databázi GeneBank.
Matice byly analyzovány dvěma odlišnými výpočetními metodami. První z nich využívá
bayesiánskou interferenci v programu MrBayes 3.2.5. (Ronquist et al. 2012). V té bylo využito
těchto příkazů ke specifikování evolučního modelu pro morfologická data: coding=variable;
symdirihyperpr=fixed(infinity); ratepr=variable. Zbylé nastavení bylo ponecháno výchozí.
MrBayes běžel 20 milionů generací se samplovací frekvencí každých 200 generací. Následně
byla v programu Tracer 1.6 (Rambaut et al. 2014). zkontrolována konvergence obou běhů
a bylo stanoveno adekvátní množství odstranění počátečních stromů (burn-in). Poté byl
zrekonstruován konsenzuální fylogenetický strom.
Druhá rekonstrukce fylogenetického stromu byla kalkulována metodou maximum likelihood
(ML) v programu raxmlGUI 1.5. (Silvestro & Michalak 2012). Zde bylo využito příkazu
(ML+thorough bootstrap) s modelem: MULTIGAMMA. Při bootstrapování bylo použito 1000
replikací.
Byla provedena i fylogenetická analýza metodou maximální parsimonie v programu PAUP
verse 4.0b10 (Swofford 2003) za nastavení 1000 náhodných adicí taxonů, TBR kriteria (tree
bisection–reconnection branch swapping) a následného vážení znaků (successive weighting
(Farris 1969)), chybějící data byla kódována otazníkem (?), statistická podpora byla testována
pomocí 1000 „bootsrapů“ náhodně vybaných stromů (Felsenstein 1985). Títmto způsobem
byly testovány všechny tři morfologické datasety (tedy datasety, které obsahovaly i druhy, pro
které nebyly k dispozici sekvence příslušných úseků DNA).
Vizualizace stavů jednotlivých znaků byla provedena pomocí programu Winclada (Nixon 2002)
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Molekulární datasety
Sekvence DNA byly analyzovány stejnými metodami a za využití stejných softwarů jako
v předchozím případě. První metoda využívá bayesiánskou interferenci v programu MrBayes
3.2.5. Při analýze byly použity pouze příkazy definované programem PartitionFinder. Zbylé
nastavení bylo ponecháno defaultní. MrBayes byl spuštěn na 200 milionů generací a následně
byla v programu Tracer 1.6 zkontrolována konvergence obou běhů a bylo stanoveno adekvátní
množství odstranění počáteční stromů (burn-in). Poté byl zrekonstruován konsenzuální
fylogenetický strom.
Druhá rekonstrukce fylogenetického stromu byla kalkulována metodou maximum likelihood
(ML) v programu raxmlGUI 1.5. V analýze bylo využito příkazu „ML+thorough bootstrap“
s jedním během na 1000 boostrapů. Substituční modely byly zvoleny na identické oddíly jako
v BI, ale pro třetí pozice v kodonech genu cox1 byl model HKY+I+G nahrazen modelem
GTR+I+G, jelikož program raxmlGUI nedovoluje nastavit model HKY. Tímto způsobem byl
analyzován dataset č. 3, který obsahuje druhy, pro které byl k dispozici larvální vzorek i vzorek
DNA (tab. 2).
Vizualizace stavů jednotlivých morfologických znaků na molekulárním stromě byla provedena
pomocí programu Winclada (Nixon 2002).

Kombinované datasety:
Matice morfologických znaků byla zkombinována do konkatenátu s molekulárními daty
a společně analyzovány totožnými programy, tedy MrBayes a raxmlGUI. V MrBayes byly
použity stejné příkazy jako pro separátní analýzy, stejně tak jako příkazy pro definování
substitučních modelů. Byla pouze upravena délka analýzy, a to na 250 milionů generací. Zbylé
nastavení bylo opět ponecháno výchozí.
V raxmlGUI byl také využit stejný příkaz jako v předchozích analýzách (ML+thorough bootstrap
(1000)), použité modely byly MULTIGAMMA pro morfologickou matici a GTRGAMMAI pro
oddíly DNA.
Všechny analýzy bayesianské interference běžely na serveru The CIPRES Science Gateway
V. 3.1 (Miller et al. 2010)
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5 Výsledky
5.1 Morfologie
Studována byla morfologie 86 druhů zlatohlávkovitých brouků (Scarabaeidae: Cetoniinae)
v celkem 58 rodech. Larvy rodů Scaptobius (Cremastocheilini), Anoplocheilus, Pseudinca
(Diplognathini), Caelorrina, Compsocephalus, Dicheros, Heteroclita, Jumnos, Melinesthes,
Meridioclita, Neptunides, Raceloma, Rhamphorrhina, Scythropesthes, Stephanocrates,
Taurhina (Goliathini: Coryphocerina), Argyrophegges, Hegemus (Goliathini: Goliathina),
Dilochrosis, Hemipharis (Schizorhinini) a Xiphoscelis (Xiphoscelidini) byly v této práci zkoumány
vůbec poprvé. Během studia larvální morfologie vznikla a je stále doplňována databáze
fotografií studovaných morfologických struktur. V appendixu jsou přiloženy tabule
s nafocenými znaky na kraniu a ústním ústrojí rodů Compsocephalus (13), Jumnos (14),
Rhamphorrhina (15) a Stephanocrates (16).

5.1.1 Studované morfologické znaky a jejich stavy:
Následuje seznam všech použitých morfologických znaků. Celkově bylo studováno 77 znaků,
z nichž 52 znaků bylo definováno de novo s využitím dostupné literatury (např. Ritcher 1966;
Sawada 1991) a 25 znaků bylo přejato v původním znění nebo částečně modifikováno
podle prací Micó et al. (2008) (1) a Šípek et al. (2009) (2); znaky označené hvězdičkou (*) byly
částečně redefinovány oproti znění v původních pracech.

1. Barva krania (obr. 10, 11): 0 - černá, tmavě hnědá, 1 – hnědá, 2 - světle hnědá, žlutavá
2. Povrch krania: 0 - hladký nebo s velmi jemnou strukturou, 1 - slabě až středně strukturovaný,
2 - s hustou a hrubou strukturou
3. Textura krania: 0 - spíše tečkovaná, 1 - spíše vrásčitá
4. Chaetotaxe krania: 0 - slabé ochlupení (krátké nebo velmi nepočetné sety), 1 - "standartní"
ochlupení, 2 - "nadměrné" ochlupení (zmnožené sety, dlouhé chlupy)
5. Epikraniální šev1,2: 0 - dosahuje pouze k frontálním švům, 1 - protažený až za frontální švy, 2 - slabě
naznačený
6. Epikraniální šev: 0 - výrazný, 1 - nevýrazný
7. Frontální šev1*,2* (obr. 10, 11): 0 - rovný, bez výřezu, 1 - rovný, s výřezem, 2 - konvexní, prohnutý od
středové osy krania, 3 - konkávní, prohnutý ke středové ose krania, 4 - bisinuátní, dvojitě prohnutý
8. Frontální šev (obr. 10): 0 - výrazný, 1 - nevýrazný
9. Úhel frontálního švu: 0 – ostrý, 1 – pravý, 2 - tupý
10. Nejširší místo krania: 0 - u báze tykadel, 1 - v jedné třetině krania, 2 - v polovině krania
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11. Počet článků tykadel2: 0 - 3, 1 - 4, 2 - 5
12. Sensorická ploška na třetím článku tykadla (obr. 12): 0 - přítomna, 1 - nepřítomna
13. Výběžek na třetím tykadlovém článku (obr. 12): 0 - dobře vyvinutý, 1 - slabě vyvinutý,
2 - nepřítomen
14. Stemmata1*,2*: 0 - přítomna, s pigmentem, 1 - přítomna, bez pigmentu, 2 - redukovaná, 3 nepřítomna
15. Séty na tykadlových článcích: 0 - přítomny alespoň na jednom článku, 1 - chybí
16. Počet sensorických bodů na dorsální straně tykadla1,2 (obr. 12): 0 - 1, 1 - 2-3, 2 - 4 a vice, 3 - 1 nebo
2 (pokud platí znak 0 i 1 zároveň)
17. Počet sensorických bodů na ventrální straně tykadla1,2 (obr. 12): 0 - 0-3, 1 - 4 a vice, 2 - 3-5 (pokud
platí znak 0 i 1 zároveň)
18. Tvar klypeu: 0 - lichoběžník, 1 - obdélník
19. Preklypeus (obr. 10): 0 - zabírá polovinu klypeu, 1 - zabírá třetinu klypeu, 2 - zabírá čtvrtinu klypeu,
3 - zabírá méně než čtvrtinu klypeu
20. Anteriorní a exteriorní frontální séty1*,2* (obr. 11): 0 - přítomny středně dlouhé či dlouhé séty,
1 - přítomny pouze minuciézní séty, 2 - nepřítomny
21. Posteriorní frontální séty: 0 - chybí či minuciézní, 1 - přítomna 1 střední či dlouhá séta,
2 - přítomno 2 a více středních či dlouhých sét, 3 - přítomny dlouhé i krátké séty
22. Počet dlouhých exteriorních epikraniálních sét: 0 - nepřítomny, 1 - 1-2, 2 - 3 a více
23. Dorso-epikraniální séty: 0 - 1-3 středně dlouhé séty a řada minuciézních sét, 1 - pouze řada
minuciézních sét, 2 - pouze několik středně velkých sét, 3 - zmnožené krátké i dlouhé séty
24. Tvar předního okraje labra1*,2* (obr. 11): 0 - asymetrický, 1 - lehce konvexní, 2 - silně konvexní,
3 - slabě konkávní, 4 - na přední straně dvakrát vykrojený
25. Senzorický kužel (druhé nesium): 0 - vejčitý, 1 - kuželovitý, 2 - nelze určit
26. Senzorický kužel (druhé nesium)1*,2* (obr. 14): 0 - dobře vyvinutý, 1 - víceméně redukovaný,
2 - chybí či nezřetelný
27. Třetí nesium (plate-shaped sclerome)2 (obr. 13): 0 - silně sklerotizované, 1 - slabě sklerotizované,
redukované, 2 - nepřítomno
28. Tvar třetího nesia (obr. 13): 0 - příčné, 1 - obklopuje senzorický kužel zprava (obrácené L),
2 - obklopuje senzorický kužel zleva (L), 3 - obklopuje senzorický kužel z obou stran (obrácené U),
4 - nelze určit
29. Dexiotorma1*,2* (obr. 13): 0 - přímá, silná, 1 - prohnutá na vnitřním okraji, 2 - přímá, tenká,
3 - slabě vyvinutá
30. Pternotorma dexiotormy: 0 - přítomna, 1 - nepřítomna
31. Laeotorma (obr. 13): 0 - dobře vyvinutá, 1 - redukovaná, 2 - slabě vyvinutá
32. Pternotorma laeotormy: 0 - přítomna, 1 - nepřítomna
33. Počet senzil na haptolachu: 0 - 4, 1 - 5, 2 - 6 a více
34. Clithra1,2 (obr. 13): 0 - nepřítomna, 1 - přítomno pouze na jedné straně, 2 - přítomna na obou
stranách
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35. Séty acanthoparie (obr. 14): 0 - na vnějším okraji, s velkou bází, 1 - na vnějším okraji, s malou bází,
2 - posunuty ke středu epipharyngu
36. Pedium: 0 - chybí, 1 - zabírá do 25% centrální části epipharyngu, 2 - zabírá 25-50% centrální části
epipharyngu, 3 - zabírá 51-75% centrální části epipharyngu, 4 - zabírá více než 75% plochy centrálního
epipharyngu
37. Chaetoparia epipharyngu: 0 - sahá pouze k tormám, 1 - sahá za tormy
38. Crepis: 0 - dobře vyvinuté, 1 - redukované, 2 - nepřítomné
39. Zygum (obr. 15): 0 - ploché, 1 - vysoké, konické, 2 - vybíhá v tylus, 3 - chybí
40. Sensily na zygu1*,2*: 0 - na ploše, 1 - na výbežku, 2 - nelze určit
41. Počet sensil na zygu: 0 - 6, 1 - 7, 2 - 8 a vice, 3 - nelze určit
42. Príčná řada výrazných set na vnitřní straně zyga (obr. 15): 0 - tvoří oblouk, 1 - tvoří pravý úhel,
2 - trojuhelnikovitá, 3 - nelze určit
43. Séty na vnitřní straně zyga (obr. 15): 0 - stejného typu jako séty v příčné řadě, 1 - odlišného typu
jako séty v príčné řadě, 2 - nelze určit, 3 - nepřítomny
44. Séty chetoparie (obr. 14): 0 - všechny séty přibližně stejné konstituce, 1 - přítomny řady výrazně
delších a silnějších sét
45. Počet zubů levé mandibuly1*,2: 0 - 2, 1 - 3, 2 - 4
46. První a druhý zub levé mandibuly sloučené: 0 - ano, 1 - ne
47. Počet zubů pravé mandibuly1*,2: 0 - 2, 1 - 3, 2 - 4
48. Druhý a třetí zub pravé mandibuly odlišené: 0 - ano, 1 - ne, 2 - nelze určit
49. Zuby mandibul: 0 - v jedné rovině, 1 - druhý a třetí zub postaveny dorsoventrálně
50. Dorso-molární séty: 0 - chybí na obou mandibulách, 1 - chybí na levé mandibule, 2 - přítomné na
obou mandibulách
51. Zub na vnější straně mandibul: 0 - přítomen, 1 - nepřítomen
52. Ventro-molární séty: 0 - přítomny na obou mandibulách, 1 - chybí na obou mandibulách
53. Tvar mandibul: 0 - šavlovitě zahnuté, 1 - rovné
54. Stridulační aparát1*,2* (obr. 16): 0 - vyvinutý, po celém povrchu příčně vroubený, 1 - vyvinutý, slabě
zvlněný, 2 - chybí
55. Tvar stridulačního aparátu (obr. 16): 0 - oválný, 1 - protažený, 2 - nelze určit
56. Počet hřebenů stridulačního aparátu (obr. 16): 0 - méně než 10, 1 - 10-20, 2 - 20 a více, 3 - nelze
určit
57. Ventrální asperity (obr. 17): 0 - dosahují až na VP mandibul, 1 - nedosahují na VP mandibuly,
2 - dosahují na VP pouze u levé mandibuly, 3 - dosahují na VP pouze u pravé mandibuly
58. Ventrální asperity (obr. 17): 0 - drobné hrbolky, 1 - zubovité výběžky
59. Hypopharyngální sklerom: 0 - symetrický, bez výrůstku, 1 - asymetrický, s velkým výrůstkem na
pravé straně
60. Počet stridulačních trnů1*,2* (obr. 18): 0 – trny nepřítomny, pouze nevýrázné příčné vrásky, 1 - 4-9,
trny redukované, 2 - 4-9, trny dobře vyvinuté, 3 - 10-20
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61. Tvar stridulačních trnů (obr. 18): 0 - krátké, bazálně ztlustlé trny, 1 – dlouhé, ostré trny, 2 - tupé
tuberkuly, 3 - kombinace několika typů, 4 - nelze určit
62. Lacinia a galea1,2: 0 - srostlé, 1 - oddělené
63. Počet unci na lacinii1,2: 0 - 3, 1 - 2, 2 - 1 nebo chybí
64. Tvar končetin: 0 - krátké, silné, 1 - štíhlé
65. Relativní délka končetin1,2: 0 - každý pár jinak dlouhý, délka se zvyšuje od prvního páru ke třetímu,
1 - všechny páry stejně dlouhé
66. Relativní délka končetinových článků1*,2: 0 - trochanter delší než tibiotarsus, 1 - trochanter kratší
než tibiotarsus
67. Pretarsus1*,2*: 0 - srpovitý, ostrý, se dvěma sétami, 1 - konický, séty na apikálním konci článku,
2 - konický, na špici s krátkým drápkem a vetším počtem sét, 3 - štíhlý, ostrý, mírně zahnutý, se dvěma
sétami na rozšírené bázi, 4 - téměř redukovaný, se dvěma sétami
68. Relativní velikost pretarsu: 0 - všechny páry stejně dlouhé, 1 - každý pár jinak dlouhý, délka se
zvetšuje od prvního páru ke třetímu, 2 - každý pár jinak dlouhý, délka se zmenšuje od prvního páru ke
třetímu
69. Tibiotarsus: 0 - všechny tři páry stejného tvaru i velikosti, 1 - první dva páry stejné, třetí pár jiné
velikosti, 2 - všechny tři páry stejné velikosti, ale rozdílného tvaru
70. Velikost spirakul: 0 - všechna spirakula téměř stejná, 1 - jedno nebo dvě první abdominální spirakula
výrazně menší než thorakální spirakula, 2 - velikost spirakul se postupně posteriorně zmenšuje
71. Tvar thorakálního spirakula: 0 - zavřené. ramena se dotýkají, 1 - otevřené, ramena se téměř
dotýkají, 2 - otevřené, ramena od sebe vzdálena
72. 9. a 10. zadečkový článek sloučený1,2: 0 - ano, 1 - ne, 2 - sloučení naznačeno
73. Palidium na rastru posledního zadečkového článku 1,2 (obr. 19): 0 - přítomno, 1 - nepřítomno
74. Palidium (obr. 19): 0 - nepřítomno, 1 - krátké, 2 - střední, dosahuje poloviny X. článku, 3 - dlouhé,
dosahuje téměř k IX. článku
75. Hammátní séty1,2: 0 - přítomny, 1 - nepřítomny
76. Séty posledního abdominálního článku mimo rastr (obr. 19): 0 - dlouhé, vlasovité, 1 - krátké,
2 - dlouhé, zploštělé na distálním konci, 3 - článek bez ochlupení, 4 – dlouhé, vlasovité i krátké tuhé
77. Celková chaetotaxie larvy: 0 - nadměrné ochlupení, dlouhé, husté chlupy, 1 - nadměrné ochlupení,
krátké, husté chlupy, 2 - standartní ochlupení, 3 - slabé ochlupení
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Obrázek 10: Kranium, A – Ichnestoma albomaculata, B – Mecynorhina (Megalorrhina) harrisi,
C – Gnorimus variabilis, D – Porphyronota hebraea, šipky označují různé stavy tvaru frontálního švu
(znak č. 7).
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Obrázek 11: Kranium, A – Jumnos ruckeri, šipka označuje bisinuátní tvat frontálního švu (znak č. 7-4),
B – Rhomborhina splendida, C – Melinesthes sp., šipka označuje dlouhé anteriorní frontální sety
(znak č. 20), D – Valgus hemipterus.
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Obrázek 12: Tykadla, A – Eudicella trilineata (znak č. 16), B – Mecynorhina polyphemus (znak
č. 13), C – Ichnestoma luridipennis (znak č. 17), D – Eudicella (Cyprolais) aurata (znak č. 12),
šipky ukazují různý počet senzorických bodů na apikálním článku tykadel a výrůstek na
třetím tykadlovém článku.

Obrázek 13: Epipharynx, A – Mecynorhina (Mecynorrhinella) oberthueri (znaky č. 27 a 28),
B – Ichnestoma albomaculata (znak č. 31), C – Ichnestoma rostrata (znak č. 29),
D – Ichnestoma strumpheri (znaky č. 27 a 28), šipky ukazují různé stavy třetího nesia
a pozici dexiotormy (C) a laeotormy (B).
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Obrázek 14: Epipharynx, E, F – detail haptolachu, A – Rhomborhina splendida (znak č. 35), B – Inca
clathrata (znak č. 35), C – Eudicella (Cyprolais) cornuta, D – Eudicella colmanti, E – Stephanorrhina
guttata (znaky č. 25 a 26), F – Thaumastopeus pugnator (znaky č. 25 a 26), šipky ukazují různé stavy
sét na acanthoparii (A, B) a různě vyvinutý sensorický kužel (E, F).
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Obrázek 15: Zygum, A – Argyrophegges kolbei (znak č. 42), B – Eudicella (Cyprolais) aurata (znaky č.
29 a 30), C – Compsocephalus dmitriewi (znaky č. 29 a 30), D – Ichnestoma rostrata (znaky č. 29 a
30), E – Inca clathrata, F – Rhomborhina splendida (znaky č. 29 a 30), šipky ukazují možní stavy
vrcholu zyga.
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Obrázek 16: Stridulační oblast na ventrální straně mandibul, A – Mecynorhina
polyphemus, B – Mecynorhina (Chelorrhinella) savagei, C – Dicronocephalus wallichii,
D – Taurhina longiceps, šipky ukazují různě vyvinutý stridulační aparát (znaky č. 54 a 55).

Obrázek 17: Ventrální výběžek mandibul, A (levá mandibula), B (pravá mandibula) –
Melinesthes sp., C (levá mandibula), D (pravá mandibula) – Mecynorhina (Megalorrhina)
harrisi, šipky ukazují různý rozsah zubovitých výběžků kutikuly na ventrální straně
mandibul (znaky č. 57 a 58).
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Obrázek 18: Stridulační trny, A – Compsocephalus dmitriewi, B – Argyrophegges kolbei,
C – Anisorrhina flavomaculata, D – Ichnestoma strumpheri, E – Eudicella (Cyprolais) hornimannii,
F – Mecynorhina polyphemus, šipky ukazují různé tvary stridulačních trnů (znaky č. 60 a 61).
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Obrázek 19: Rastr, A – Compsocephalus dmitriewi, B – Rhomborhina splendida, C – Eudicella
nyassica, D – Stephanorrhina guttata, šipky ukazují přítomnost palidia (znaky č. 73 a 74).

5.1.2 Morfologická matice
Výsledkem studia larvální morfologie je obsáhlá matice morfologických znaků shrnutá
v tabulce 4.
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Tabulka 4: Matice morfologických znaků, část 1.
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Tabulka 4: Matice morfologických znaků, pokračování z předchozí strany.
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Tabulka 4: Matice morfologických znaků, pokračování z předchozí strany.

5.2 Fylogenetické analýzy
Aby bylo možné relevantně hodnotit pozorované morfologické trendy, bylo provedeno několik
fylogenetických analýz. Byly testovány tři různě obsáhlé morfologické datasety (lišící se pouze
v počtu zahrnutých taxonů, dále pak molekulární dataset a dataset zahrnující molekulární
i morfologická data). Z celkem osmi fylogenetických stromů uvedených v práci, pět stromů je
zpracováno pomocí metody maximum likelihood a tři jsou výsledkem bayesianské
interference. V rámci testovaných morfologických znaků se osm z nich ukázalo jako parsimoně
neinformativní (znaky 6, 11, 12, 15, 32, 44, 46 a 62).

5.2.1 Morfologické datasety

5.2.1.1 Maximum likelihood analýza kompletního datasetu
Pro tuto analýzu byla použita morfologická matice zahrnující znaky pro všech 86 studovaných
taxonů (obr. 20, tab. 2), analýza byla provedena v programu raxmlGUI 1.5. Topologie stromu je
dobře rozřešená bez výrazných polytomií, naprostá většina nodů ovšem postrádá dostatečné
statistické podpory. Základní topologie zlatohlávků sensu stricto vyšla nerozřešená, byly
identifikovány tři základní větve, první obsahuje pouze druh Dilochrosis balteata
(Schizorhinini), druhá obsahuje druhy Rhomborhina splendida a Heterorhina sexmaculata (oba
Goliathini: Coryphocerina) a poslední klád zahrnuje všechny ostatní zástupce zlatohlávků sensu
stricto v analýze. Tribus Goliathini nebyl identifikován jako monofyletický, jeho zástupci se
objevují na pěti různých místech napříč celým stromem. Zástupci subtribu Goliathina vytvářejí
monofylum, nicméně bez druhu Hypselogenia geotrupina, který se nachází v korunové části
celého stromu společně s několika zástupci tribu Diplognathini a oběma zástupci rodu
Osmoderma (Osmodermatini). Zástupci subtribu Ichnestomina netvoří monofyletickou
skupinu, protože druh Ichnestoma strumpheri vyšel jako jeden z bazálních taxonů tohoto
stromu. Existence monofyletického subtribu Coryphocerina nebyla podpořena a tato skupina
se jeví ve stromě jako silně polyfyletická. Jako monofyletické v této analýze vyšly pouze triby
Osmodermatini a Gymnetini, v ani jednom případě tento výsledek ovšem nedosáhl nutné
podpory.
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5.2.1.2 Maximum likelihood analýza 2. morfologického datasetu bez přítomnosti
druhu Inca clathrata
Druh Inca clatharata představoval ve většině předcházejících studií (Micó et al. 2008; Šípek et
al. 2016) i našich primárních analýz prvek, který významnou měrou snižoval statistické podpory
či nabourával topologii stromu (Micó et al. 2008; Šípek et al. 2016, patrně díky efektu long
branch atraction). Jelikož se nejednalo o druh, který by byl pro naší zájmovou skupinu důležitý,
byl tento druh vynechán z následujících datasetů. Dataset byl testován metodou maximum
likelihood (obr. 21). Topologie stromu je dobře rozřešena bez významnějších polytomií,
naprostá většina nodů ovšem postrádá potřebnou podporu. Bazální štěpení linie zlatohlávků
sensu stricto oddělilo druh Scaptobius caffer (Cremastocheilini) od všech ostatních zástupců
skupiny. Tribus Goliathini vyšel jako silně polyfyletický, rozdělen byl na několik skupin
rozmístěných napříč celým stromem. Subtribus Goliathina vyšel jako parafyletický, když druh
Hypselogenia geotrupina vyšel jako vnitřní taxon větve sesterské zbylým druhům subtribu.
Větev obsahující zbylé druhy subtribu Goliathina byla ovšem relativně dobře podpořena
(hodnota bootstrap (bs) = 65). Subtribus Ichnestomina zde vyšel jako monofyletický, nicméně
tato skupina postrádá statistickou podporu. Subtribus Coryphocerina je podobně jako celý
tribus Goliathini silně polyfyletický. Jako monofyletické skupiny v totmto stromě vyšly
subtribus Ichnestomina a triby Gymnetini a Osmodermatini, podpořena byla ale pouze
monofylie tribu Osmodermatini (bs = 62).

5.2.1.3 Maximum likelihood analýza 3. morfologického datasetu
V této analýze byl použit 3. dataset tj dataset zahrnující všechny taxony, pro které byl
k dispozici morfologický i genetický vzorek (příloha 3, tab. 2). Topologie stromu je poměrně
dobře rozřešená a strom neobsahuje výrazné polytomie, nicméně základní nody nejsou zcela
podpořeny. Bazální štepení linie zlatohlávků sensu stricto oddělilo druh Scaptobius caffer
(Cremastocheilini) od všech ostatních zástupců skupiny. Tribus Goliathini vyšel v této analýze
jako polyfyletický a rozdělený na čtyři větší skupiny. Dobře podpořena (bs = 79) byla pozice
většiny druhů subtribu Goliathina jako korunové skupiny celého stromu. Jeho monofylie sensu
Krajčík (1998) zde ovšem neplatí, protože druh Hypselogenia geotrupina vyšel uvnitř vedlejší
větve obsahující zástupce tribů Diplognathini a Osmodermantini. Podpořena byla pozice
většiny zástupců subtribu Ichnestomina (bs = 67), který ale jako celek vychází jako
polyfyletický. Druh Ichnestoma strumpheri zde byl rozpoznán jako jeden z bazálních taxonů
skupiny. Subtribus Ichnestomina v tomto stromě vyšel jako vnitřní skupina větve složené
z tribů Cetoniini a Gymnetini, a z několika zástupců subtribu Coryphocerina nacházejících se na
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bázi této větve. Nebyla podpořena existence subtribu Coryphocerina, jehož zástupci jsou
rozeseti napříč celým stromem. Zajímavá je pozice zástupců tribu Xiphoscelidini sensu Krikken
(1984), tj rodů Meridioclita, Xiphoscelis a Heteroclita na bázi stromu. Jen jediný tribus byl v této
analýze podpořen jako monofyletický, a to tribus Osmodermatini (bs = 88).

5.2.1.4 Morfologická analýza 3. datasetu metodou bayesiánské interference
V této analýze byl opět použit dataset zmenšený o druhy, pro které nebyl k dispozici genetický
vzorek (příloha 4). Bayesianská analýza se neukázala jako vhodná pro analýzu čistě
morfologických dat. Výsledná topologie stromu není rozřešena, jedná se o velkou polytomii,
která nám o vztazích ve skupině nic neprozradí. Zajímavé je pouze rozlišení subtribů
Ichnestomina a Goliathina (bez přítomnosti H. geotrupina) a podpořená monofylie zástupců
tribu Osmodermatini.

5.2.1.5 Analýza morfologických dat pomocí metody maximální parsimonie
Všechny tři morfologické datasety byly testovány metodou maximální parsimonie v programu
PAUP 4.0b10. Topologie všech tří stromů byla poměrně dobře rozřešena, vyskytují se v nich
ovšem poměrně velké polytomie na hlavních nodech (příloha 5, 6, 7). Naprostá většina uzlů
navíc postrádá potřebné statistické podpory. Ve všech třech stromech vyšel jako
nejprimitivnější zástupce zlatohlávků sensu stricto druh Heterorhina sexmaculata (Goliathina:
Coryphocerina), tribus Goliathini byl identifikován jako silně polyfyletický. Pozice nižších skupin
odpovídají výsledkům analýz těchto tří datasetů metodou maximum likelihood.

50

Obrázek 20: Konsenszuální fylogenetický strom vypočtený na základě matice larválních znaků za
použití kompletního datasetu metodou maximální věrohodnosti. Bylo zkonstruováno 1000
bootstrapových replikátů. V uzlech jsou uvedeny hodnoty bootstrapu >60 %.

51

Obrázek 21: Konsenszuální fylogenetický strom vypočtený na základě matice larválních znaků za
použití datasetu neobsahujícího druh I. clathrata metodou maximální věrohodnosti. Bylo
zkonstruováno 1000 bootstrapových replikátů. V uzlech jsou uvedeny hodnoty bootstrapu >60 %.
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5.2.2 Molekulární datasety
Samotné molekulární analýzy nebyly součástí této práce a jejich výsledky jsou zde uvedeny
pouze pro úplnost a možnost porovnání s kombinovanými analýzami. Pro analýzy byly použity
molekulární sekvence taxonů odpovídající 3. datasetu (tj 67 druhů).

5.2.2.1 Maximum likelihood analýza molekulárních dat 3. datasetu
Testován byl 3. dataset metodou maximum likelihood. Strom vzniklý ML analýzou je dobře
rozřešen s minimem polytomií, v hlavních nodech ovšem postrádá dostatečné podpory
(příloha 8). Tribus Goliathini vyšel jako polyfyletický a rozdělený na dvě skupiny. První skupina
obsahuje subtribus Goliathina a rod Dicronocephalus, subtribus Goliathina vyšel jako
parafyletický a rod Dicronocephalus je jeho součástí. Jako monofyletické skupiny vyšly zástupci
tribů Cremastocheilini, Gymnetini, Osmodermatini, Schozorhinini, Taenioderini a subtribus
Ichnestomina.

5.2.2.2 Analýza molekulárních dat 3. datasetu metodou bayesiánské interference
Testován byl 3. dataset metodou bayesiánské interference. Strom není dobře rozřešen
a obsahuje tři velké polytomie na hlavních nodech (příloha 9). Téměř všechny uzly postrádají
dostatečnou podporu. Výsledky jsou obdobné jako u metody maximum likelihood, pouze
subtribus Goliathina zde vyšel jako polyfyletický a zástupci tribů Schizorhinini a Taenioderini
nevyšli jako monofyletické skupiny.

5.2.3 Kombinované morfologicko – molekulární analýzy
5.2.3.1 Kombinovaná analýza 3. datasetu metodou maximum likelihood
Pro tuto analýzu byl použit dataset obsahující morfologické i molekulární znaky 67 druhů
zlatohlávků, byla použita metoda maximum likelihood v programu raxmlGUI 1.5 (obr. 22).
Celková topologie stromu je velmi dobře rozřešena téměř bez přítomnosti polytomií. Bazální
štepení linie zlatohlávků sensu stricto oddělila zástrupce tribu Cremastocheilini (Campsiura
nigripennis a Scaptobius capensis/caffer) od všech ostatních zástupců skupiny. Tribus Goliathini
vyšel jako polyfyletický, rozdělený na dvě vzájemně nepříbuzné skupiny. První skupina
obsahuje subtribus Goliathina a rod Dicronocephalus, tj jediný druh subtribu Dicronocephalina
studovaný v této práci. Subtribus Goliathina vyšel jako monofyletický, není ovšem dostatečně
statisticky podpořen. Druhá skupina tribu Goliathini je tvořena subtriby Coryphocerina
a Ichnestomina. Subtribus Ichnestomina je podpořen jako monofyletický (bs = 95) a tvoří
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korunovou skupinu uvnitř subtribu Coryphocerina. Subtribus Coryphocerina v analýze tedy
vychází jako parafyletický, nejen vzhledem k subtribu Ichnestomina, ale i vzhledem k druhům
Anoplocheilus figuratus (Diplognathini) a Xiphoscelis schuckardi (Xiphoscelidini), které byly
analýzou identifikovány jako součást tohoto kládu. Jako monofyletické skupiny vyšli zástupci
tribů Cremastocheilni, Schizorhinini, Taenioderini (bs = 61), Osmodermatini (bs = 100)
a Gymnetini, monofylie tribů Cremastocheilini, Schizorhinini a Gymnetini ovšem nebyla
statisticky podpořena.

5.2.3.2 Kombinovaná analýza 3. datasetu metodou bayesiánské interference
V této analýze byl použit stejný dataset jako v kapitole 4.2.3.1, testován byl metodou
bayesiánské interference (obr. 23). Topologie stromu je poměrně dobře rozřešená
s polytomiemi na třech základních uzlech. Bazální štepení linie zlatohlávků sensu stricto
oddělila zástrupce tribu Cremastocheilini (Campsiura nigripennis a Scaptobius capenisis/cafer)
od všech ostatních zástupců skupiny. Tribus Goliathini vyšel jako polyfyletický, rozdělený na
dvě skupiny. První skupina obsahuje subtribus Goliathina a rod Dicornocephalus. Subtribus
Goliathina vyšel jako monofyletický ale bez statistické podpory. Druhá skupina tribu Goliathini
je tvořena subtriby Coryphocerina a Ichnestomina. Subtribus Ichnestomina byl podpořen jako
monofyletický uvnitř subtribu Coryphocerina (posteriorní pravděpodobnost (pp) = 100). Ten
vyšel jako polyfyletický z důvodu zařazení druhu Caelorrhina semiviridis mezi zástupce tribu
Diplognathini. Jako monofyletické skupiny byly identifikovány klády tvořené zástupci tribů
Cremastocheilini, Gymnetini, Osmodermatini (pp = 100) a Taenioderini (pp = 95), poslední dva
jmenované byly i statisticky podpořeny.

54

Obrázek 22: Konsenzuální fylogenetický strom vypočtený na základě kombinovaného morfologickomolekulárního datasetu metodou maximální věrohodnosti. Bylo konstruováno 1000 bootstrapových
replikátů. V uzlech jsou vyznačeny hodnoty bootstrapu >60 %.
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Obrázek 3: Konsenzuální fylogenetický strom vypočtený na základě kombinovaného datasetu
Bayesovskou analýzou. V uzlech uvedeny hodnoty posteriorní pravděpodobnkosti. Počet generací byl
250 milionů.
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5.3 Shrnutí morfologických dat a výsledků fylogenetických analýz
Stavy morfologických znaků v jednotlivých analýzách byly vyzualizovány na vybrané
fylogenetické stromy pomocí programu Winclada (Nixon 2002) (viz. přílohy 10, 11, 12). Pro
lepší orientaci ve výsledcích jednotlivých fylogenetických analýz byla do tabulky 5 shruta
přítomnost/ nepřítomnost a případná podpora významných kládů tvořených zástupců tribu
Goliathini a dalších významných skupin (tabulka 5).

5.3.1 Vybrané znaky, jejich evoluce a relevance morfologických larválních
znaků při determinaci
Znakem s největším počtem stavů je v této práci znak č. 67, tvar pretarsu. Pretarsus je
koncovým článkem končetin a u larev zlatohlávkovitých brouků se vyskytuje v osmi různých
stavech. Jako primární stav se jeví silně sklerotizovaný, srpovitý, ostrý drápek se dvěma setami
(67 – 0). Ten se vyskytuje u několika taxonů, které vyšly jako bazální v kombinovaném datasetu
včetně rodů Trichius a Gnorimus. Výrazně zkrácený pretarsus se dvěma setami (67 – 4) se jeví
jako znak sdílený zástupci tribů Osmodermatini a Taenioderini. Jako nejodvozenější stavy se
jeví konický pretarsus s 6–8 sétami a konický pretarsus s 6–8 sétami zakončený krátkým
drápkem. Tyto stavy jsou rovnoměrně rozšířené mezi většinou druhů subtribu Coryphocerina
a tribů Gymnetini a Cetoniini.
Zajímavý je soubor znaků na epipharyngu. Na haptolachu jsou proměnlivé znaky č. 27 a 28
týkající se třetího nesia. Silně sklerotizované třetí nesium najdeme u druhů, které v dospělosti
dosahují větších velikostí, např. u subtribu Goliathina nebo rodů Mecynorhina a Eudicella.
Zajímavý evoluční vývoj lze sledovat u zyga a podoby jeho vrcholu (obr. 15). U rodů Trichius
a Gnorimus (tedy zástupců tribu Trichiini) zygum vybíhá v tylus, na kterém jsou umístěny
senzily a který přerušuje příčnou řadu tuhých sét na okraji zyga. U zástupců tribů Incaini
a Osmodermatini, které byly dříve řazeny do společné podčeledi s tribem Trichiini (= Trichiinae
sensu Krikken, 1984), je zygum vysoké, konické, nevybíhá ale v tylus a řada příčných sét není
přerušena,

na

vrcholu

zyga

je

pouze

zalomena

v ostrém

či

pravém

úhlu.

U odvozenějších druhů je zygum na vrcholu ploché a příčná řada tuhých sét je obloukovitá.
Pouze u zástupců podrodu Cyprolais rodu Eudicella, je na vrcholu jinak plochého zyga drobný
výrůstek, na kterém se nacházejí senzily a který ovšem nepřerušuje příčnou řadu sét.

57

Na posledním zadečkovém článku v oblasti rastru se u velkých druhů náležejících do subtribu
Goliathina a do rodu Mecynorhina nacházejí krátké, tuhé a na apikálním konci zahnuté séty
(tzv. hamátní séty, znak č. 75). Hodně proměnlivá je chatotaxie posledních zadečkových článků.
U tribu Ichnestomina nalezneme dlouhé, vlasovité séty, které jsou spirálovitě zkroucné podél
osy. U druhu Euselates cineracea jako u jediného nalezneme silné, dlouhé a apikálně zploštělé
séty.
U pěti znaků platil jeden stav u všech studovaných druhů vyjma druhu Valgus hemipterus
(znaky 49, 50, 52, 59 a 63). Jedná se o postavení zubů na mandibulách, kdy u všech ostatních
zlatohlávků se zuby nacházejí v jedné rovině, kdežto u tohoro druhu je druhý a třetí zub
postaven dorsoventrálně. Zároveň na mandibulách nejsou přítomny dorso- ani ventromolární
séty. Dalším znakem je tvar hypopharyngálního skleromu, u zlatohlávků je tato struktura
asymetrická s velkým, ostrým výběžkem na pravé straně. U V. hemipterus tento výběžek chybí
a hypopharyngální sklerom je víceméně symetrický. Posledním znakem je počet
sklerotizovaných výběžků lacinie. Zatímco u ostatních zlatohlávků najdeme jeden malý a jeden
velký uncus, V. hemipterus má pouze jeden.

5.3.2 Podpora tribu Goliathini a do něj patřících subtribů napříč analýzami
Monofylie tribu Goliathini nebyla podpořena ani v jednom případě, tato skupina vždy vychází
jako polyfyletická. Stejný stav platí i v případě subtribu Coryphocerina, který vyšel v jednom
případě jako parafyletický (kombinovaná analýza 3. datasetu, ML) a ve zbylých případech jako
polyfyletický. Subtribus Ichnestomina nevyšel jako monofyletický ve dvou případech, a to
v morfologické analýze kompletního datasetu a v morfologické analýze 3. datasetu za užití
metody ML. Mimo ostatní zástupce vždy vyšel druh Ichnestoma strumpheri. Subtribus
Dicronocephalina byl v této práci zastoupen vždy pouze jedním taxonem, v morfologických
analýzách druhem Dicronocephalus wallichii a v molekulárních analýzách druhem D. adamsi.
V morfologických analýzách vycházel tento druh sesterský druhu Cosmiomorpha similis uvnitř
subtribu Coryphocerina, v molekulární analýze za užití ML vyšel jako vnitřní taxon subtribu
Goliathina a v kombinovaných analýzách vyšel k subtribu Goliathina jako sesterský. Subtribus
Goliathina sensu stricto vyšel jako monofyletický pouze ve dvou případech, a to v obou
kombinovaných analýzách, ovšem bez dostatečné statistické podpory. Ve všech případech
vyšla a v sedmi stromech byla dostatečně podpořena jako monofyletická skupina zástupců
tohoto subtribu bez druhu Hypselogenia geotrupina, jehož pozice byla téměř ve všech
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Tabulka 5: Přehled výsledných stavů jednotlivých skupin zatohlávkovitých brouků, 0 - skupina nebyla
shledána jako monofyletická, + - skupina byla shledána jako monofyletická bez statistické podpory,
++ - skupina byla shledána jako monofyletická a zároveň byla statisticky podpořena.

případech odlišná. Ve všech analýzách vyšel subtribus Goliathina jako nepříbuzný subtribům
Ichnestomina a Coryphocerina.

5.3.3 Podpora ostatních tribů zlatohlávkovitých napříč analýzami
Ve všech analýzách byla potvrzena monofylie tří (případně dvou) zástupů tribu Osmodermatini
studovaných v této práci, statisticky podpořena nebyla pouze v morfologické analýze
kompletního datasetu. Monofylie dvou zástupců tribu Cremastocheilini (rody Campsiura
a Scaptobius) byla rozeznána v polovině analýz, nikdy však v morfologických analýzách.
V žádném stromě nebyla monofylie tohoto tribu statisticky podpořena. V kombinovaných
analýzách byl tento tribus identifikován jako bazální skupina zlatohlávků sensu stricto. Zástupci
tribu Gymnetini (rody Gymnetis, Clinteria a Hoplopyga) netvořili monofylum pouze
v morfologických analýzách 3. datasetu, jejich monofylie ovšem nikdy nebyla statisticky
podpořena. V molekulární analýze (ML) vyšel tento klád jako sesterská skupina tribu Cetoniini,
v ostatních analýzách krom morfologické analýzy 3. datasetu (BI) byli zástupci tribu Gymnetini
identifikováni jako vnitřní skupina tribu Cetoniini. Ve všech analýzách ale tvořila tato skupina
s tribem Cetoniini společnou větev, která byla v kombinované analýze (BI) i statisticky
podpořena. Tribus Cetoniini nebyl v ani jednom případě rozeznán jako monofyletický vzhledem
k přítomnosti zástupců tribu Gymnetini jako vnitřní skupiny.
Ve čtyřech analýzách tvoří společnou větev zástupci tribů Schizorhinini, Taenioderini
a Osmodermatini, v molekulární analýze 3. datasetu (BI) je tato větev statisticky podpořena
(pp = 100). Jediný zástupce tribu Xiphoscelidini studovaný v této práci, Xiphoscelis schuckardi,
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byl identifikován ve dvou pozicích. Ve třech případech, z toho dvou podpořených, vyšel jako
sesterský taxon druhu Trichostetha signata (Diplognathini) jako součást větve tvořené zástupci
tribů Cetoniini a Gymnetini. V pěti analýzách, z toho čtyřikrát s dobrou statistickou podporou,
vyšel jako sesterský taxon druhu Meridioclita capensis (Goliathini: Coryphocerina). Třikrát byla
tato dvojice identifikována jako jedna z bazálních větví, jednou jako vnitřní větev subtribu
Coryphocerina a jednou jako samostatná větev uprostřed stromu.
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6 Diskuze
6.1 Situace tribu Goliathini
Tribus Goliathini je tradičně členěn na čtyři subtriby: Coryphocerina, Dicronocephalina,
Ichnestomina a Goliathina. Tato skupina byla ustanovena Krikkenem (1984) na základě
přítomnosti excesivních sekundárních struktur u samců většiny zástupců, nicméně zařazeny
byly i druhy, které žádný pohlavní dimorfismus nevykazují. Tyto taxony byly do tribu zařazeny
z důvodu nenalezení uspokojivých společných znaků se zástupci ostatních tribů. V práci Micó et
al. (2008) byla naznačena monofylie tohoto tribu, z posledních fylogenetických studií ovšem
vyplývá, že tento tribus není monofyletický a subtriby Goliathina a Dicronocephalina nejsou
ostatním subtribům příbuzné (Šípek et al. 2016).
Diskutabilní je pozice druhu Hypselogenia geotrupina, který byl Krikkenem (1984) přesunut do
tribu Goliathini z tribu Xiphoscelidini společně se zástupci rodu Ichnestoma, kterým přiřadil
samostatný subtribus Ichnestomina. Druh H. geotrupina je nyní je tradičně řazen do subtribu
Goliathina (např. Krikken 1984; Holm & Marais 1992; Krajčík 1998). Ačkoliv byla tato klasifikace
několikrát v analýzách podpořena topologií kládu, zařazení druhu do této skupiny nebylo
statisticky podpořeno (tab. 5). Příslušnost taxonu k jiné skupině zlatohlávků by mohly
napovídat i některé morfologické odlišnosti tohoto druhu od ostatních druhů skupiny, např.
plně vyvinutý výběžek na třetím tykadlovém článku, odlišný pretarsus či nevyvinutý stridulační
aparát, naopak ekologické nároky larev (tj vazba na depozice výkalů damanů) jsou velmi
podobné. Samotný subtribus Goliathina bez přítomnosti zmíněného druhu byl v sedmi z osmi
případů podpořen jako monofyletický a v každém případě zařazen mimo zbylé skupiny tribu.
Subtribus Dicronocephalina je v této práci zastoupen druhem Dicronocephalus wallichii
v morfologické části a druhem Dicronocephalus adamsi v molekulární části. Případnou
mofofylii či para/polyfylii skupiny zde tedy není možné rozřešit. Jedná se o orientálně
palearktickou skupinu zlatohlávků morfologicky a ekologicky odlišnou od ostatních zástupců
tirbu Goliathini (Lee et al. 2015). Samci se v dospělosti vyznačují přítomností parohovitých
klypeálních rohů a prodloužených předních končetin. Právě na základě značných
morfologických rozídlů byl tento rod Krikkenem (1984) přeřazen do samostatného subtribu.
Samice vytváří hnízdo, do kterého zatahuje listí sloužící následně jako potrava pro larvy (Šípek
et al. 2008). Larva je od larev ostatních zlatohlávků poměrně dobře rozlišitelná redukovaným
nepravidelným stridulačním aparátem na ventrální straně mandibul. Pozice tribu v rámci
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zlatohlávků je diskutabilní i dle recentních výzkumů. V práci Micó et al. (2008) vyšel rod
Dicornocephalus jako bazální taxon monofyletického tribu Goliathini. Tento výsledek ale
nepodpořila fylogenetická studie Šípka et al. (2016), která tento rod identifikovala jako
sesterský taxon tribu Cremastocheilini na bázi větve sesterské subtribu Goliathina. Rod
Dicronocephalus se v našich anaýzách objevoval ve dvou pozicích. V čistě morfologických
analýzách vycházel jako sesterský taxon druhu Cosmiomorpha similis uvnitř subtribu
Coryphocerina. Larvy těchto druhů vykazují stejné stavy u 55 ze 77 studovaných znaků,
např. u všech znaků na hrudních a zadečkových článcích. V molekulárních a konkatenovaných
stromech se ovšem jevil jako sesterský taxon subtribu Goliathina. To vše ovšem bez řádných
statistických podpor. Z čistě morfologického hlediska jsou larvy snadno odlišitelné od ostatních
zástupců tribu Goliathini díky značně redukovanému stridulačnímu aparátu na ventrální straně
mandibul.
Subtribus Ichnestomina byl do tribu Goliathina přeřazen Krikkenem (1984) z trochu
enigmatického tribu Xiphoscelidini. Jedná se o poměrně jasně definovanou skupinu jak svojí
morfologií a ekologií, tak i rozšířením (endemit kapské oblasti). Dospělci této skupiny nemají
funkční ústní ústrojí, nepřijímají tedy žádnou potravu a žijí pouze několik dní, samice jsou navíc
neschopné letu (Perissinotto et al. 1999). Morfologické znaky larev jsou poměrně uniformní,
výjimku představuje druh I. strumpheri. Ten vykazuje morfologické odlišnosti jako např.
rozdílný počet senzorických bodů na apikálním článku tykadel či nepřítomnost zubu na vnější
straně mandibul. Tyto rozdíly nejspíše způsobují pozici tohoto druhu mimo skupinu ve dvou
výsledných stromech (ML 3. morfologického datasetu a ML kompletního morfologického
datasetu). Ve všech ostatních případech ovšem subtribus vychází jako jasně monofyletický.
Larvální znaky pozorované u studovaných druhů se téměř shodují se zatím jediným popisem
larvy tohoto rodu publikovaného Perissinottem (1999). Zajímavá je pozice skupiny uvnitř
subtribu Coryphocerina, Krikken (1984) při zařazení subtribu Ichnestomina do tribu Goliathini
předpokládal jejich blízké vztahy.
Subtribus Coryphocerina je druhově nejbohatší skupinou tribu Goliathini vyskytující se ve třech
geografických oblastech světa. Největší počet rodů obývá afrotropickou oblast, o něco méně
rodů se vyskytuje v orientální oblasti a dva rody nalezeneme v neotropech (Krikken 1984).
Na výsledcích všech analýz se projevilo, že se jedná o sběrnou skupinu, ani v jednom stromě
totiž tento subtribus nefiguruje jako monofyletická skupina. To je v rozporu s výsledky
Micó et al. (2008), kde tento subtribus vyšel jako monofyletický. Ve fylogenetické analýze
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Šípka et al. (2016) už ovšem tato skupina vyšla jako parafyletická kvůli pozici druhu
Stephanorrhina guttata ve vedlejší větvi. V této práci navíc nebyly zahrnuty rod Ichnestoma
a Caelorrhina, které v našich analýzách ve většině případů způsobují para/polyfylii subtribu.
Nejkompaktněji tato skupina působí ve stromech obsahujících i molekulární data, kdy nebýt
pozice druhu Caelorrhina semiviridis mezi zástupci tribu Diplognathini, tvořil by společně se
subtribem Ichnestomina monofyletickou skupinu. Subtribus Coryphocerina sensu Krikken
(1984) ovšem nikdy nevyšel jako monofyletický, v čistě molekulárních analýzách jsou navíc
druhy náležící do této skupiny rozprostření napříč celou skupinou, což naznačuje jeho značnou
morfologickou diverzitu.

Pozice jednotlivých rodů na stromě zároveň nekoreluje

s jejich geografickým rozšířením, afričtí i orientální zástupci často tvoří společné větve, což
situaci v tomto tribu ještě více komplikuje

6.2 Situace podčeledi Cetoniinae
Vnitřní uspořádání podčeledi Cetoniinae prošlo v recentní době několika změnami. Složení
subtribů zůstává ovšem od práce Krikkena (1984) až na pár problematických taxonů (např. rod
Trichostetha) stejné. Vzájemné vztahy subtribů ovšem dosud uspokojivě vyjasněny nebyly.
Jako jedni z nejprimitivnějších zlatohlávků byl tradičně považován tribus Xiphoscelidini, který
před zavedením nového systému Krikkenem (1984) zahrnoval i rody Ichnestoma, Meridioclita,
Heteroclita či Rhinocoeta. V následujících letech ovšem autoři zabývající se taxonomií
a fylogenezí zlatohlávků přeřazovali taxony z tohoto tribu do jiných skupin, často bohužel na
základě intuice než na základě vědeckých analýz. Holm & Marais (1992) přeřadili rody
Heteroclita a Meridioclita do subtribu Coryphocerina a rod Rhinocoeta do subtribu Cetoniina,
aby je pak Sakai & Nagai (1998) ve svém rozsáhlém obrazovém atlase zařadili všechny opět do
tribu Xiphoscelidini. Ještě tentýž rok Krajčík (1998) opět přemístil rody Heteroclita
a Meridioclita do tribu Goliathini a subtribu Coryphocerina, kam náležejí i v této době (příloha
1). Rod Rhinocoeta pak stejný autor reklasifikoval opět do tribu Cetoniini, ovšem Šípek & Král
(2012) jej opět uvádějí jako zástupce tribu Xiphoscelidini. Výsledky této práce podporují spíše
zařazení těchto tří rodů do systému dle Krajčíka (1998). Naše kombinované morfologicko
molekulární analýzy naznačují dvě možné pozice rodu Xiphoscelis. První jako vnitřní skupinu
subtribu Coryphocerina (Goliathini) se sesterskými taxony Meridioclita capensis a Heteroclita
harworth (tedy bývalými zástupci tribu Xiphoscelidini sensu Krikken (1984), viz výše). Jako
druhá možná pozice rodu Xiphoscelis se jeví společná větev se sesterským druhem
Trichostetha signata (Diplognathini). Tato větev pak vychází jako vnitřní skupina tribu
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Cetoniini, což je zajímavé kvůli obdobně nevyjasněnému zařazení rodu Trichostetha jako u výše
zmíněných zástupců tribu Xiphoscelidini. Krikken (1984) rod Trichostetha zařadil do tribu
Cetoniini, zatímco Holm & Marais (1992) jej považují za zástupce tribu Diplognathini. Sakai
& Nagai (1998) tento druh zařadili opět do tribu Cetoniini, ovšem Krajčík (1998) jej opět
přemístil do tribu Diplognathini. Ve fylogenetické analýze Šípka et al. (2016) vyšel tento rod
dokonce jako součást tribu Stenotarsini, jehož zástupci bohužel v naší práci nejsou zahrnuti.
Ve společnosti ostatních zástupců tribu Diplognathini se v našich výsledcích tento druh objevil
pouze jednou, a to v ML analýze kombinovaného datasetu, ovšem s velmi nízkou podporou.
V bayesiánských analýzách molekulárního a kombinovaného datasetu vyšel rod Trichostetha
sesterský rodu Xiphoscelis a společně jako součást větve zahrnující zástupce tribů Gymnetini
a Cetoniini, v obou případech s dostatečnou statistickou podporou. V ML analýze
molekulárního datasetu tvoří tyto dva druhy opět sesterské taxony, tentokrát ale jako
samostatná větev a bez dostatečné podpory. Analýzy všech tří morfologických datasetů pak
identifikovaly rod Trichostetha jako sesterský taxon rodu Melinesthes. V případě kompletního
datasetu je tato dvojice součást skupiny jihoafrických rodů Heteroclita, Meridioclita (Goliathini:
Coryphocerina), Scaptobius (Cremastocheilini) a Xiphoscelis (Xiphoscelidini), která tvoří druhou
nejprimitivnější větev tohoto stromu. V analýze druhého datasetu (bez přítomnosti rodu Inca)
je tato dvojice ve stejné pozici na stromě jako v předchozím případě, tentokrát ale pouze ve
společnosti rodu Heteroclita. V ML analýze třetího datasetu již tato dvojice tvoří samostatnou
větev opět ve stejné pozici jako výše, ovšem tentokrát s dostatečnou podporou.
Tribus Xiphoscelidini, jak už bylo zmíněno výše, je společně se zástupci tribu Cremastocheilini
tradičně považován za jedny z nejprimitivnějších zástupců zlatohlávků sensu stricto
(Krikken 1984). Nasvědčoval by tomu redukovaný mesometosternální výběžek dospělých
jedinců. Vyslovil ovšem domněnku, že u některých druhů jím řazených do tribu Xiphoscelidini
došlo až k sekundární redukci výběžku a tím pádem by tyto taxony mohly být primitivními
zástupci jiných tribů. Tribus Cremastocheilni je sestaven na základě variabilně ozubené galey,
což může být spojeno s pradátorským způsobem života dospělců. V práci Micó et al (2008)
vyšel jako nejprimitivnější taxon rod Osmoderma (Osmodermatini), v té době řazený ještě do
skupiny zdobenců sensu stricto, a hned po něm rod Cremastocheilus. V této práci ovšem nebyli
zahrnuti žádní zástupci tribu Xiphoscelidini. Ve fylogenetické analýze Šípka et al. (2016) se jako
nejprimitivnější

zlatohlávci

jeví

skupina

zahrnující

triby

Schizorhinini,

Taenioderini

a Osmodermatini. Výsledky naší analýzy naznačují jako nejprimitivnější skupinu zlatohlávků
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sensu stricto zástupce tribu Cremastocheilini (rody Campsiura a Scaptobius). Jako důkazy pro
toto tvrzení krom výsledků fylogenetické analýzy mohou sloužit i ekologické vlastnosti
dospělců (predátoři ostatního hmyzu, často sociálního, Krikken 1984; Komatsu et al. 2015)
a přítomnost dlouhého ostrého pretarsu na končetinách larev.
Analýzy molekulárních a kombinovaných datasetů naznačily monofylii druhů náležejících do
tribů Osmodermatini a Taenioderini a Schizorhinini. V rámci tohoto kládu druhy náležející do
tribu Osmodermatinyí vždy vyšli jako monofyletická skupina, v sedmi z osmi případů
i s potřebnou statistickou podporou. Zástupci tribů Schizorhinini a Taenioderini pak tvořili
monofylum méně často a bez potřebných podpor. Existenci této skupiny naznačily již výsledky
fylogenetické analýzy od Šípka et al. (2016), kde byla identifikována jako sesterská ostatním
zlatohlávkům sensu stricto. Naše analýzy ale tuto pozici nepodporují. Zástupci tohoto kládu
jsou snadno determinovatelní i na základě larvální morfologie, kdy larvy všech zástupců mají
končetiny zakončeny krátkým, tupým konickým pretarsem s reverzí k dlouhému ostrému
drápku u dvou druhů. Tribus Osmodermatini byl dříve považován za člena skupiny zdobenců
(Trichiinae sensu Krikken (1984) nebo též v práci Šípek et al. (2016) Trichini sensu lato). Pozici
páchníků (Osmoderma) mimo zdobence naznačují i předcházející fylogenetické výzkumy (např.
Micó et al 2008, Šípek et al. 2016) a tato práce výsledky těchto výzkumů podporuje. Pozici
páchníků mimo zdobence naznačují i některé larvální morfologické znaky, jako např. odlišný
pretarsus (srpovitý drápek u zdobenců a krátký, tupý pretarsus u páchníků) nebo fakt,
že zygum larev páchníků nepřechází v tylus.
Podpořena byla i existence větve složené ze zástupců tribů Gymnetini a Cetoniini. Druhy
náležející do tribu Gymnetini tvoří monofyletickou skupinu uvnitř tribu Cetoniini, který
v analýzách vyšel vždy jako parafyletická skupina. Jedním z důvodů naznačované parafylie je
výše zmiňované zahrnutí dalších taxonů do tohoto kládu. Vzhledem k většinou velmi nízkým
podporám je ovšem bohužel nemožné vyvozovat z výsledků analýz vážnější závěry.

6.3 Relevance použití larvální morfologie ve fylogenetických analýzách
Larvální morfologie u holometabolního hmyzu reflektuje způsob života a ekologické nároky
larev, tj životních stádií, u kterých se neuplatňuje sexuální selekce, a jejich životní strategie
(alespoň u většiny listorohých brouků) bývají výrazně méně divezifikované něž životní strategie
dospělců. Dá se tedy očekávat, že larvální znaky by mohly být více konzervativní a lépe
reflektovat evoluci skupiny. Z tohoto důvodu byla larvální morfologie v posledních dvou
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dekádách čím dál častěji používaným přístupem při fylogenetických analýzách hmyzích skupin,
nejčastěji ovšem ve spojení s morfologií dospělých stadií či v kombinaci s molekulární analýzou
(Aspöck et al. 2001; Aspöck 2002; Schultz & Meier 1995; Beutel et al. 2011). Nejčastěji se ale
larvální morfologie používá k rekonstrukci fylogenetických vztahů právě u brouků (Coleoptera),
často bez doplnění dalším přístupem (např. Alarie & Michat 2007; Alarie et al. 2011; Beutel et
al. 1999; di Giulio et al. 2002; Grebennikov & Scholtz 2004; Kiselyova & Mchugh 2006; Marvaldi
1997; Verdú et al. 2004). V této práci byly použity čistě morfologické datasety, molekulární
datasety i kombinované datasety. Výsledky našich analýz demonstrují, že čistě morfologické
datasety nejsou příliš vhodné pro fylogenetické analýzy z důvodu nízkých podpor téměř všech
uzlů a výskytu velkých polytomií, navíc u řady struktur je problém rozhodnout o vzájemné
homologii znaků. Molekulární stromy byly topologicky rozřešeny lépe, nicméně opět bez
potřebných statistických podpor. Morfologická matice dodala molekulárním datům
v konkatenovaných stromech větší stabilitu a tyto stromy napověděly o fylogenetických
vztazích nejvíce, většina větví ovšem stále nebyla řádně podpořena. K vyšším podporám by
nejspíše pomohlo doplnit dataset o analýzu dalších genů (např. jaderné geny CAD a Elongation
factor), nebo zahrnout do analýz data získaná sekvenacemi nové generace (sekvenace celých
genomů, anchored enrichments atd.). Dalším vhodným doplněním by byla matice
morfologických znaků dospělých stádií, tak jak bylo demonstrováno např. v Šípek et al. 2009
a 2016. Rovněž analýza ekologických preferencí by mohla pomoci lépe pochopit evoluci
skupiny.

6.4 Taxonomické členění podčeledi Cetoniinae
Vnitřní uspořádání podčeledi Cetoniinae prošla recentně několika Významnými změnami.
Momentálně aktuální je členění na 17 tribů (Šípek & Král 2012) odpovídajících tribům
zavedeným Krikkenem (1984). Deset tribů je tradičně označováno za zlatohlávky sensu stricto.
Vzájemné vztahy vnitřních skupin a zároveň příslušnost jednotlivých rodů do těchto tribů
ovšem nebyly nikdy uspokojivě rozřešeny. Recentní výzkumy však na základě výsledků
fylogenetických analýz naznačují nutné změny v taxonomii (Šípek et al. 2016). Naše výsledky
naznačují možné sloučení některých skupin a tím snížení momentálně hodně vysokého počtu
subtribů.
V naší i několika recentních analýzách nebyla podpořena monofylie tribu Goliathini. Ten byl
rozdělen na dvě až tři skupiny. První obsahuje zástupce subtribů Goliathina a v některých
analýzách i tribu Dicronocephalina, druhá a případně i třetí skupina obsahuje zástupce subtribů
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Coryphocerina a Ichnestomina. Budeme-li vycházet z výsedků analýz kombinovaných datasetů,
řešením této situace by bylo ustanovení samostatného tribu Coryphocerini. Tribus Goliathini
by po tomto rozdělení sestával ze subtribů Goliathina a Dicronocephalina. Dalším zásahem do
taxonomie tribu Goliathini by bylo přeřazení rodu Caelorrhina (Coryphocerina) do tribu
Diplognathini z důvodu statisticky podpořené sesterské pozice s druhem Anoplocheilus
figuratus právě mezi ostatními zástupci tribu Diplognathini.
Výsledky našich analýz i fylogenetické analýzy Šípka et al. (2016) naznačují pozici zástupců tribu
Gymnetini jako vnitřní skupiny tribu Cetoniini. Logickým krokem by tedy byla změna statusu
tribu Gymnetini na subtribus Gymnetina náležící do tribu Cetoniini. Další uspořádaní uvnitř
tribu Cetoniini by si ovšem žádalo separátní fylogenetickou analýzu vzhledem k obrovskému
rodovému zastoupení v této skupině.
Další taxonomickou změnou by bylo přeřazení rodu Trichostetha do tribu Xiphoscelidini.
Sestarská pozice tohoto druhu s druhem Xiphoscelis schuckardi byla v našich analýzách
několikrá statisticky potvrzena, pozice této skupiny v systému ovšem nebyla jednoznačně
rozřešena. V úvahu by ovšem přicházelo začlenění této skupiny do tribu Cetoniini (v našich
analýzách se několikrát objevila jako součást kládu Cetoniini + Gymnetini) jako subtribus
Xiphoscelidina.
Tato analýza opět podpořila výsledky předchozích výzkumů (Micó et al. 2008; Šípek et al. 2016)
týkající se pozice tribu Osmodermatini. Ten byl tradičně řazen mezi zdobence (Trichiinae sensu
Krikken (1984)), výsledky fylogenetických analýz i zkoumání larvální morfologie ovšem toto
zařazení vyvrátily. Dle našich výsledků i výsledků v práci Šípka et al (2016) tvoří tato skupina
společnou větev s triby Taenioderini a Schizorhinini. Proto zde přichází v úvahu sloučení této
skupiny v jeden tribus členěný na subtriby Osmodermatina, Taenioderina a Schizorhininia.
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7 Závěr
Zlatohlávkovití brouci patří díky své tvarové a barevné variabilitě a v některých případech
obrovským rozměrům mezi jedny z nejznámějších zástupců brouků a jsou považováni za živé
drahokamy přírody. I přes jejich atraktivitu a značnou oblíbenost mezi amatérskými
entomology i vědeckou obcí však nebyly jejich vnitřní vztahy dosud uspokojivě rozřešeny.
Zlatohlávků je momentálně popsáno téměř 4000 druhů, larvální stadium je ovšem známo
a pouhého zlomku zástupců. Studium právě larvální morfologie však může být zajímavým
a vhodným přístupem při rekonstrukcích fylogenetických vztahů nejenom zlatohlávků či jiných
broučích skupin.
V této práci byla studována morfologie třetích larválních instarů 86 druhů zlatohlávkovitých
brouků. U 21 rodů se jednalo o vůbec první morfolickou studii larválních stadií. Pro všechny
tyto druhy byla vytvořena matice čítající 77 morfologických znaků, z nichž 52 bylo definováno
de novo bez použití v předchozích analýzách. Testovány byly tři čistě morfologické datasety,
jeden molekulární dataset a jeden dataset kombinující morfologické i molekulární znaky. Data
byla testována metodami maximální parsimonie, maximální pravděpodobnosti a bayesiánské
interference, výsledkem bylo celkem 11 různých fylogenetických hypotéz.
Porovnání následných hypotéz mezi sebou i s výsledky recentních výzkumů pomohlo opět
trochu více porozumět vztahům mezi jednotlivými skupinami zlatohlávků. Ačkoliv se nám
nepodařilo získat zcela jednoznačnou a silně podpořenou topologii, hlavní subjekt této práce,
tribus Goliathini, nebyl shledán jako monofyletická skupina. Je patrné, že se jedná o umělý
konglomerát několika vzájemně nepříbuzných skupin. Z našich dat poměrně jednoznačně
vyplývá, že goliáši a jim příbuzné rody (Argyrophegges, Hegemus a Fornassinius) jsou
nepříbuzní ostatním zástupcům tribu. Toto tvrzení je podpořeno nejen na molekulární ale i na
morfologické úrovni. Naše výsledky poukazují na nutnou redefinici skupiny. Dále je zřejmé, že
klasifikace zlatohlávků, tak jak je v současné době navržená bude potřebovat výrazně
konsolidovat, včetně snížení počtu tribů.
Pro ještě větší porozumění vztahům uvnitř podčeledi Cetoniinae bude ovšem potřeba mnohem
širšího rodového zastoupení ve zkoumaném datasetu i širší palety analytických metod. Fakt, že
o fylogenezi dvou asi nejikoničtějších rodů zlatohlávkovitých Goliathus a Osmoderma jsme
doposud měli jen velmi nepřesné představy, tuto nutnost jen podtrhuje.
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9 PŘÍLOHY
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Příloha 1: Porovnání zařazení všech druhů zlatohlávků studovaných v této práci do jednotlivých tribů
a subtribů dle vybraných autorů, část 1.
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Příloha 2: Porovnání zařazení všech druhů zlatohlávků studovaných v této práci do jednotlivých tribů
a subtribů dle vybraných autorů, část 2.
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Příloha 3: Konsenzuální fylogenetický strom vypočítaný na základě morfologické matice za použití 3.
morfologického datasetu metodou maximální věrohodnosti. Bylo konstruováno 1000
bootstrapových replikátů. V uzlech jsou uvedeny hodnoty bootstrapu >60 %.

Příloha 4: Konsenzuální fylogenetický strom vypočítaný na základě morfologické matice za použití 3.
morfologického datasetu metodou Bayesiánské interference. Uvedeny posteriorní pravděpodobnosti
>95 %. Počet generací 200 milionů.
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Příloha 5: Konsenzuální fylogenetický strom vypočtený na základě morfologické matice za použití
kompletního datasetu metodou maximální parsimonie. Bylo konstruováno 1000 bootstrapových
replikátů. Uvedeny hodnoty bootstrapu >60 %.

77

Příloha 6: Konsenzuální fylogenetický strom vypočítaný na základě morfologické matice za použití
datasetu neobsahující druh I. clathrata metodou maximální parsimonie. Bylo konstruováno 1000
bootstrapových replikátů. Ve všech nodech uvedeny hodnoty bootstrapu.

Příloha 7: Konsenzuální fylogenetický strom vypočítaný na základě morfologické matice za použití 3.
morfologického datasetu metodou maximální parsimonie. Bylo zkonstruováno 1000 bootstrapových
replikátů. Ve všech nodech uvedeny hodnoty bootstrapu.
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Příloha 8: Konsenzuální fylogenetický strom vypočítaný na základě molekulárních dat za využití
molekulárního datasetou metodou maximální věrohodnosti. Bylo konstruováno 1000
bootstrapových replikátů. Uvedeny jsou hodnoty bootstrapu >60 %.

Příloha 9: Konsenzuální fylogenetický strom vypočítání na základě molekulárních dat za využití
molekulárního datasetu metodou Bayesiánské interference. Uvedeny posteriorní pravděpodobnosti
>95 %. Počet generací byl 200 milionů.
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Příloha 10: Vizualizace stavů jednotlivých znaků na topologii fylogenetického stromu vzniklého na
základě ML analýzy 3. morfologického stromu.
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Příloha 11: Vizualizace stavů jednotlivých znaků na topologii fylogenetického stromu vzniklého na
základě ML analýzy kombinovaného datasetu.
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Příloha 12: Vizualizace stavů jednotlivých znaků na topologii fylogenetického stromu vzniklého na
základě BI analýzy kombinovaného datasetu.
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Příloha 13: Compsocephalus dmitriewi Olsufiew, 1902
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Příloha 14: Jumnos ruckeri Saunders, 1839
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Příloha 15: Rhamphorrhina bertoloni (Lucas, 1879)
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Příloha 16: Stephanocrates preussi Kolbe, 1982
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