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Hlavním cíIem mojí dofuorcké práce bý popis rozmaniýh aspeků biologie kosý vojóka u rodu
Prorhinotermes Silvestri, 7909 (lsoptera: Rhinotermitidae). Můj zájem o tento rod je motivovón
u.ýjimečnými rysy v jeho biologii a specifickou ýlogenetickou pozicí. Porozumnění biologii rodu
Prorhinotermes je krokem k nalezení odpovědi na několik klíčoých otázek biologie termitťt, joko jsou:
,Je přítomnost kasý prauých dělníkú vskutku odvozeným jevem, jak bylo mnohoktút usuzováno? A
uyvinula se tdto kasto v čeledi Rhinotermitidae z předkťt podobných rodu Prorhinotermes? Nebo
existovola již u společných předků čeledi Rhinotermitidae o byla núsledně druhotně dmceno u rodu
Prorhinotermes? A jaké vliuy zopříčinily tuto ztrátu?" Hledóní odpovědí no vo otózlgt spolu se
zvědavostí povstóvající z mnoha dolších qýjimečných ryrsů biologie rodu Prorhinotermes sfo./7 u zrodu
velkého vědeckého zájmu o tento rod. liným zdrojem mojí motivace byl zdjem o foscinace kastou
vojóka u termitů, jejíž existence je z mnoha pohledů unikótním jevem. Pod vlivem těchto inspimcí jsem
se rozhodl zdměřit no vojólcy u rodu Prorhinotermes, kteří se zdojí hrót zásodní úlohu v jeho
spoleěensfuích, Pokusil jsem se studovot úlohu vojóků s důrazem na ontogenezi a mortogenezi vojóků,
populační dynamiku v raných koloniích, obranné schopnosti vojúků, jejich podíl na $zické obraně, no
spuštění a šíření poplašné komunikace a dolší behaviotúlní schopnosti, stejně jako chemii a onatomii
hlavní obranné adoptoce vojákťt, tedy Írontólní žlózy. Představené ýsledlcy byý získány studiem tří
druhťt rodu Prorhinotermes ze tří tlzójemně vzdólených zoogeografick.ých oblastí, t7i, P. simp|ex z
Neotropické oblasti, P' cana|ifrons z Malgašské oblasti a P. inopinatus z Papuánské oblasti. Tam, kde
to bylo žódoucí a možné, jsem ověřoval o/nebo srovnóval ýdedl<y no dvou nebo třech druzích s
rozdílnou evoluční historií. Výsledlg jsou předloženy jako uýký pěti pťtvodních člónkú, jednoho
přijatého rukopisu a jedné miniatury posteru'
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uýdedky představené vmojí dokorské próci opakovaně prokózoý zósadní podíl vojóků na mnoha
aspektech biologie rodu Prorhinotermes. Tato klíčová role může bý popsóno nósledujícím shmutím
nejdůležitějších charakeristik vojáků: Q) uysokó proporce vojóků, rod Prorhinotermes se tak řadí mezi
termiý s nejuyšším podílem vojóků; Q) raný uývoj pruních vojóků v mlodých koloniích a brzké ustavení
jejich uysokého podílu; (iii) specifická behaviorólní schopnost zóchrany vojíček v reakci na porušení
hnízda; (iu) iniciace a zprostředkovóní poplašné komunikace s pomocí vibračních, chemických a
fyzických prostředkťl; (u) široký rejstřík obranného chovóní při konfrontaci s hmyzím vetřelcem či
nepřítelem; (v) nezuykle objemnó obrannó frontólní žlóza, zabímjící ulznamnou část tělní dutiny; (vi)
neobyčejně vysoké množství jedovaté obranné lótlg, které může představovat ož deset procent tělesné
hmotnosti.
Uvedené charafuertstiý kasý vojóka tak řadí rod Prorhinotermes po bok odvozených termitích linií
z čeledí Rhinotermitidae a Termitidoe, kde velmi početní, chemiclcy ozbrojení vojóci zastóvají širokou
paletu úloh, včetně uyhledóvání a iniciace sběr potrauy mimo hnízdo a obrony během ýpmv za
potrdvou. Vnedóvné době bylo tato schopnost popsóno také u rodu Prorhinotermes' l zde jsou
uyhledóvóní a sběr koordinovóny vojól<y, keří v plné míře uplatňují vlostnosti, jež jsme mohli pozorovot
u vojóků námi zkoumoných druhů. Odvozené schopnosti vojáků a ceých kolonií rodu Prorhinotermes
kontrastují s jedním zósqdním rysem jeho biologie, ReÚ je všeobecně povožovón za primitivní: druhům
tohoto rodu chybí kasto praých dělníků, charokteristickó pro termity, keří jsou schopni opatřovot
potravu mimo hnízdo, Tento paradox, diskutovaný vzóvěrečné čósti mojÍ práce, zůstóvó i nodóIe
n euysvětl e n o u zú ha d o u.


